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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

22–23. oldal Utazási mellékletünkből egye-
bek mellett azt is megtudhatják, hogy hol őrzik
a linzertorta eredeti receptjét, de megismerhe-
tik a gyógyító Baranya kincseit is.

11. oldal A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár felújítását tervezi a
győri önkormányzat: az épületet modernizálják, konferenciaközpontot,
kiállítóteret és kávézót is kialakítanak a gyermek- és felnőttbibliotéka
mellett. A városi könyvtár felújítása egy nemzetközi projekt keretében
valósul meg, melynek hazai partnerei a győri önkormányzat és a Szé-
chenyi István Egyetem Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet.

4. oldal Az idei szezon új látványosságaként
megújult a győri Xantus János Állatkert oroszlán -
kifutója. A parkban további nagyszabású fejleszté-
sek várhatók, miután az intézmény az Európai Ál-
latkertek Szövetségének teljes jogú tagjává vált.

5. oldal Nagyon sok esetben
torzult a bűncselekményt elkö-
vető fiatalok önmagukról kiala-
kított képe – mondta a mentál-
higiénés szaktanácsadó  a sop -
roni kettős gyilkosság kapcsán.

7. oldal A Kravtex-Kühne cég-
csoport egymás után mutatja be
új fejlesztésű autóbuszait, tavaly
az Econell, e hét közepén az Ino-
vell fantázianevű jármű első pél-
dányát szerelték össze Győrben. 

Európai utcákon
Írásunk a 3. oldalon
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milliárd forintos beruházás eredményeképpen elké-
szült a Leier cégcsoport új, győri gyára. A hazai és ex-
portpiacokra egyaránt termelő, méretre gyártott vas-
beton építőelemeket előállító üzemben heteken belül
elindul a legmodernebb technológiával készülő ké-
regfalak és födémek gyártása.

2 10 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma
2011-ben megyénkben. Takács Tibor főkapitány ki-
emelte, szinte minden területen sikerült visszaszo-
rítani a bűncselekmények számát. Országos vi-
szonylatban kiemelkedő a lakásbetörések és az au-
tólopások visszaesése, utóbbi harmadára csökkent. 

NAPRÓL NAPRA

Április 20.

Április 21.

Április 22.

Április 23.

Április 24.

Április  25.

Április 26.

Előzetesben. Előzetes letartózta-
tásba helyezte a Győri Városi Bíróság
azt a három fiatalt, akiket a Sopron-
ban elkövetett kettős gyilkosságban
való részvétellel gyanúsítanak.

Bringapolisz. A Közlekedj tudato-
san elnevezésű szemléletformáló
projekt keretében egész nap progra-
mok várták a megyeháza elé látoga-
tókat. Délután kezdődött a Bringapo-
lisz kerékpáros felvonulás, majd leve-
títették a Bringázz, Győr! kerékpáros
kampányfilmet.

Gyilkosság. A rendőrség vasárnap
délután őrizetbe vette a Bercsényi li-
geti lövöldözés gyanúsítottját, aki pár
órával korábban halálra sebezte két
haragosát. A 34 éves férfi régóta ha-
ragos viszonyban volt vele egykorú
áldozataival.

Klímavédelem. Az Amazonas men -
ti őslakosok képviselőit látta vendégül
a Reflex Környezetvédő Egyesület. Az
Európai Klímaszövetség egyik pillére-
ként szolgáló globális partnerség ke-
retében Tényőn, Kajárpécen és Győr-
ben szerveztek találkozókat. 

Arany. Győrben nyitotta meg leg -
újabb irodáját a bécsi székhelyű Ar-
teus Capital. A nemesfém-befekte-
téssel foglalkozó cég azért döntött a
bővítés mellett, mert úgy látják,
egyre többen ismerik fel az aranyban
rejlő lehetőségeket.

Gázolás. Nyolc napon túl gyógyuló,
súlyos sérüléseket szenvedett az a
10 éves fiú, akit a Gárdonyi-iskola
előtt ütött el egy autó szerdán reggel.
A kisdiák testvére után szaladt ki hir-
telen az álló járművek mögül, ekkor
történt a gázolás.

Rendőrnap. Közös rendőr- és tűzol-
tónapot tartottak a megyei rendőr-fő-
kapitányság Szövetség utcai épületé-
ben. A lakosságot technikai bemuta-
tók, gyermek kerékpáros ügyes ségi
verseny, bűnmegelőzési tanácsadás,
tűzoltási és kutyás bemutató, vala-
mint járőrverseny várta.

Motorosokra
figyeltek
Motoros ellenőrző ak-
ciót tartott a győri
rendőrkapitányság. 
A cél az volt, hogy a
járművek műszaki ál-
lapotát felmérjék, il-
letve felhívják a két
keréken közlekedők fi-
gyelmét a közlekedési
szabályok betartására.

Japán 
pedagógusok
a Bartókban
Japánból érkeztek ze-
nepedagógusok a Bar-
tók-óvodába, hogy a
magyar oktatás eszkö-
zeit és technikáit meg-
ismerjék. Japánban jól
ismerik és alkalmaz-
zák a Kodály-mód-
szert, és most újabb ta-
pasztalatokat gyűjtött
a küldöttség.

A rektor 
a Portugált
ajánlja
A Győri Nemzeti Szín-
ház nagytermében – a
Széchenyi István
Egyetem kihelyezett
szemináriumaként –
május 8-án, kedden 19
órakor a Portugál
című darabot adja elő
a társulat. Az egyetem
rektora és a színház-
igazgató közösen nép-
szerűsítették az elő-
adást az oktatási intéz-
ményben.

A nagy utazás most kez-
dődik – ezekkel a sza-
vakkal bocsátotta útra
Borkai Zsolt polgármes-
ter a Győrtől búcsúzó
diákokat a város hagyo-
mányos kollégiumi bal-
lagásán, a városháza
dísztermében. 

Több mint húsz éve ha-
gyomány, hogy Győr
végzős kollégistái jelké-
pes búcsút vesznek a
várostól. Az ünnepélyre
a diákok különböző elő-
adásokkal készültek. A
műsort a Kossuth Zsu-
zsanna Kollégium lány-
kórusa nyitotta meg
Demjén Ferenc Felnőtt
gyermekek című dalá-
val. A továbbiakban
Borkai Zsolt polgármes-
ter mondott beszédet,
melyben hangsúlyozta
az iskola és a pedagó-
gusok értékrendet ki-

Ballagókat búcsúztatott
a polgármester

alakító szerepét, és
azzal bocsátotta útjukra
a fiatalokat, hogy szere-
tettel vár vissza minden-
kit a városba, hiszen
Győr egy lehetőségek-
kel teli hely. A polgár-
mester az önkormány-
zat nevében megkö-

szönte azt a munkát,
amelyet a pedagógu-
sok, a diákok, a szülők
az elmúlt években közö-
sen végeztek, és sok si-
kert kívánt a záróvizsgá-
hoz. A gimnazisták kö-
vetkező nagy próbaté-
tele az érettségi lesz. 
Parádi Szabolcs Sü-
megről érkezett Győr be,
és lapunknak el mond -
 ta, hogy sok jó élmény-
nyel gazdagodott az itt
eltöltött idő alatt, és ha
lehetősége lesz rá, jö-
vőjét is a városban
képzeli el. 

A legszebb gőzmozdony
Újra gőzvontatású nosztalgiavonat érkezett a győri
vasútállomásra szombaton. Ezúttal az ország leg-
szebbjének tartott gőzmozdony, a Déli Vasút egy-
kori büszkesége, a 109-es sorozatszámú, zöld
színű vasparipa állt a szerelvény élén. 
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Lapunk belső hasábjainak
egyikén röviden foglalkozunk
Kornis Mihály rendszerváltás
környékén íródott korrajzá-
val, a Körmagyarral, amely já-
tékos, pajkos formában ábrá-
zolja egy átalakuló társada-
lom jellegzetes alakjait. Mere-
deknek tűnhet a párhuzam,
de az elmúlt hetek bűncselek-
ményei – két hét alatt 10 em-
bert öltek meg az országban –
ezt a darabot juttatták
eszembe. Csak itt nem az ágy
a közös pont, amelyikből és
amelyikbe vándorolnak a sze-
replők, hanem a pisztoly,
amelyik kézről kézre jár, és
nem tudhatjuk, kinek a kezé-
ben sül el. A felnőttkorba lé-
pett magyar demokrácia meg-
szerezte a fegyverviselési en-
gedélyt, csak időközben össze-
zavarodott, fogy a türelme, és
egyre nehezebben kezeli kör-
nyezetével és önmagával
adódó konfliktusait. 
Az orvvadász gondolkodás nél-
kül kivégzi az őt rajta kapó va-
dászt, a presszótulajdonosnál
elszakad a cérna, és pont he-
lyett kérdőjelet tesz az önvéde-
lem vagy gyilkosság tartalmú
mondat végére. És ott vannak
a középiskolás fiúk, akik a lőté-
ren terítenek le két embert,
mert az eddigi rablásaik után
most már valami komo-
lyabbra vágynak, és ehhez
fegyvert kellett valahonnan
szerezniük. Számomra ez a
legmegdöbbentőbb eset: előre
kitervelt szándékkal, mint egy
akciófilmben, tették a „dolgu-
kat”. Hol csúsztak el, melyik
volt az a pont, amikor ilyen
mértékben eltorzult a szemé-
lyiségük? A család szerepét
most már közhely hangsú-
lyozni, de mégiscsak az onnan
kapott muníciót használja el 
a gyerek vagy így, vagy úgy. 
Az iskola valóban a határra
szorult, kevés olyan pedagó-
gus van, aki igazán tudja ne-
velni, alakítani is a fiatalok
személyiségét. És persze ott a
média, amelyik példákat ad
„szórakoztató” műsoraival, és
paradox módon mintát is
véres híreivel. 
A kérdés, hogy a mostani ese-
tek gyors egymásutániságá-
val a kör bezárul-e vagy to-
vább húzza ívét? 
Wurmbrandt András

Körmagyar 2.0

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A győri belváros egységes képének ki-
alakítását hivatott szolgálni az a közte-
rület-használattal kapcsolatos, helyi
rendeleteket érintő módosítás, melyet
legutóbbi ülésén fogadott el a képvi-
selő-testület. A dokumentum legfő-
képpen a vendéglátóhelyek teraszai, az
alkalmi elárusítóhelyek kialakítását ille-
tően tartalmaz iránymutatásokat, azzal
a szándékkal, hogy „változatos, de ön-
magában egységes megjelenésű utca-
kép” fogadja a belvárosi nézelődőket.

– Régóta húzódó kötelezettség és
kölcsönös igény szülte a rendeletmó-
dosítási javaslatokat – mondja Révi
Zsolt, a város főépítésze, a szakmai el-
képzelések egyik formába öntője. – Az
érintett vendéglősök és kereskedők
jogos elvárása volt, hogy az utcai meg-
jelenésüket ne egyedileg, mondhatni
szubjektív szempontok szerint, hanem
egységes, mindenki számára ismert
és mindenkire vonatkozó szabályok
alapján bírálja el a hatóság.

A módosítás egyik lényeges eleme
hatályának földrajzi meghatározása.
Eszerint az úgynevezett I-es övezetben,
vagyis a  Rába folyó–Mosoni-Duna fo -
lyó–Tarcsay Vilmos utca–6414. hrsz-ú
út–Schwarzenberg utca–Batthyány tér
északnyugati térfala–Batthyány tér dél-
nyugati térfala–Bajcsy-Zsilinszky út–
Czuczor Gergely utca–Bisinger sé-
tány–Révai utca–Aradi vértanúk útja–
Árpád út–Jókai utca által határolt terü-
leten működő egységekre vonatkoz-
nak az új játékszabályok. Fontos válto-
zás a díszburkolatokat eltakaró, eseten-
ként rongáló utcai dobogók visszaszo-
rításának szándéka. Ahogyan Révi
Zsolt fogalmazott, a tiltás nem katego-
rikus, ahol ezt esztétikai és/vagy mű-
szaki körülmények indokolják, to-
vábbra is alkalmazható a technológia,
de ha csak lehet, kerülni kell ezt a meg-
oldást. Hasonlóan kezelik a teraszokat
lehatároló korlátokat, virágtartókat, il-
letve a különböző árnyékoló drapériá-
kat, vásznakat: előbbiektől az esztéti-

kus, igényes kivitel, utóbbiaktól az ízlé-
ses, natúr színek alkalmazása az elvá-
rás, a különösen télen megszaporodó
műanyag falak nem kívánatosak a
győri belvárosban.

A rendelet a közterületi reklámokat
illetően is tartalmaz újdonságokat.
Ezek egyike, hogy a jövőben nem lehet
az épület homlokzatát árubemutatás
céljából igénybe venni, vagy annak 4
m2-nél nagyobb felületét eltakarni, és
„az I. övezetben árubemutatás vagy ki-
állítás céljára az üzlet homlokzatától
számított legfeljebb 1 m széles terüle-
ten, 2 méter hosszan, 1,8 m magassá-
gig vehető igénybe közterület.” Emel-
lett szórólap is kizárólag kézből oszt-
ható, egyéb módon történő elhelye-
zése tilos.

– Augeiasz istállója helyett szép,
nem egyforma, de egységes, Győr-
höz méltó belvárosi utcakép kialakí-
tása a cél, amiben partnerek maguk
az érintettek is – összegez Révi Zsolt.
– A szabályok megalkotásának folya-
matában részt vett a Győri Ipartestü-
let, a megyei kereskedelmi és iparka-
mara, rajta keresztül a Belvárosi Be-
vásárlóutcák Alapítvány
is. A szervezetek egyetér-
tettek az elképzelésekkel
és a rendelet elfogadása
óta is kaptunk pozitív
visszajelzéseket. Szabó
László, a LaMaréda étte-
rem tulajdonosa üdvözli
a rendelet megalkotását,
mert így végre egységes
elvek alapján működhetnek majd a
belvárosi teraszok.

– Fontosnak tartom, hogy a belvá-
roshoz méltó, a hangulatához illesz-
kedő teraszok, bútorok legyenek az ét-
termek előtt, ne műanyag kacatok. Az
ernyőket pedig ne egyszerű reklámfe-
lületekként kezeljék, azok igazodjanak
az adott egység arculatához. Mi éppen
most alakítjuk át a teraszunkat, ezek-
hez az elvekhez igazodó, igényes kiala-
kításra törekszünk. Egyébként nagyon
sok múlik majd a rendelet végrehajtá-
sán, hogy a megadott kereteket milyen

minőségű tartalommal töltik meg a
döntéshozók és a vendéglátósok.

– Egyetértek azzal, hogy a város-
képbe nem illő árnyékolókat száműz-
zék, ugyanakkor a sokszínűséget meg
kellene őrizni – fogalmazza meg véle-
ményét Kelemen Gyula, a Big Ben étte-
rem üzletvezetője. – Nekünk van dobo-
gónk, remélem, nem kell felszednünk.
Ez kiemeli a teraszt az utcaszintből, sze-
rintem elegánsabb, és a burkolatot is
védi. Arról nem beszélve, hogy eső után
hamarabb lefolyik róla a víz, és így a
kövön húzogatott fémlábú székek zaja
nem zavarja a környéken lakókat.

A vendéglősökkel, kereskedőkkel
kötött közterület-használati szerződé-
sek az azokban megjelölt határidők
szerint érvényesek, a rendelet átme-
neti rendelkezéseinek megfelelően vi-
szont egy szűkebb – városképi szem-
pontból kiemelt – területen már most
az új szempontok szerint jönnek létre a
megállapodások, míg máshol csak
2013. január 1-jétől alkalmazzák az el-
fogadott szabályokat. 

A közterület-használatra vonatkozó
bérleti szerződéseket Győr Megyei

Jogú Város Útkezelő Szervezete köti
meg, ehhez azonban az I. övezetben el-
helyezendő közterületi kitelepülések
esetén szükséges a városi főépítész
előzetes, jóváhagyó állásfoglalása.
Csatolniuk kell a kérelmezőknek a ter-
vezett teraszok és árusítóhelyek kiala-
kításáról a helyszínrajzot, a felhasznált
bútorok, berendezések műszaki leírá-
sát, továbbá fotókat, látványterveket. A
rendelet betartását a használat során
az építéshatóság, az örökségvédelmi
hivatal, valamint a közterület-felügyelet
is ellenőrzi. 

Az ernyőket ne 
reklámfelületként

használják

Változatos, de egységes lesz 
a belvárosi utcakép
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ÁLLATKERT KÖZLEKEDÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idei szezon új látványossá-
gaként megújult a győri Xantus
János Állatkert oroszlánkifu-
tója. A parkban további nagy-
szabású fejlesztések várhatók,
miután az intézmény az Euró-
pai Állatkertek Szövetségének
teljes jogú tagjává vált.

Az idei év első fejlesztése az új orosz-
lánkifutó, amely huszonegyedik szá-
zadi módon, az állatok eredeti élőhe-
lyét másolva, a korábbinál közel két-
szer nagyobb területen mutatja be az
állatok királyát, Gromeket és hűséges
hölgykoszorúját. 

Az átadás alkalmával Simon Ró-
bert Balázs elmondta, örömteli, hogy
az állatkertben minden évben újdon-
ságokkal találkozhatunk. Olykor egy-
egy új fajjal, máskor igényes kifutóval
bővül a park, amely újra és újra vissza-
csábítja a látogatókat. Az alpolgár-
mester hozzátette, a május 1-jei hosz-
szú hétvége kiváló alkalom, hogy csa-
ládostul ellátogassunk az állatkertbe,
ahol többek között az oroszlánok új
otthonát is megtekinthetjük.

Dr. Andréka György a fejlesztéssel
kapcsolatban kiemelte, a saját forrás-

Új oroszlánkifutó a nemzetközileg 
is elismert győri állatkertben

ból megvalósított, mintegy 22 millió
forintos beruházás eredményeként
vasrácsok helyett igényes környezetet
találunk, ráadásul a három betekintő-
pont révén az oroszlánokat úgy figyel-
hetjük meg, hogy az eddigieknél sok-
kal kevésbé zavarjuk őket, így azok ter-
mészetesebben viselkednek, tehát
jobban megismerhetjük életüket. Ér-
dekesség, hogy a maszáj kunyhót for-
mázó kémlelő elé egy életnagyságú
oroszlánszobrot állítottak.

Az állatkert igazgatója egy másik
nagyszerű hírről is beszámolt. Egy
több éve tartó folyamat eredménye-
ként, szigorú feltételeknek megfelelve

a Xantus János Állatkert a napokban
az Európai Állatkertek Szövetsége tel-
jes jogú tagjává vált. Azon túl, hogy ez
hatalmas szakmai elismerés, a döntés
számos előnnyel is jár, hiszen a jövő-
ben olyan fajokat bízhatnak a győri
gondozókra, amelyek bemutatása ko-
rábban elképzelhetetlen lett volna.
Ennek megfelelően a következő idő-
szakban az állatok fogadására szol-
gáló fejlesztések határozhatják meg
az intézmény életét. Ugyancsak jó hír
az állatbarátoknak, hogy a közeljövő-
ben a zsiráfok is igazi szavannai kör-
nyezetben lesznek majd láthatók. Az
állatkertet éves szinten jelenleg mint -

egy százharmincezren látogatják, ami
az igazgató reménye szerint az idei
évben százhatvanezerre növekszik, és
a nemzetközi tagságnak köszönhető
jövőbeni fejlesztések után stabilan
kétszázezres látogatószámot prog-
nosztizál.

Dr. Andréka György kérdésünkre
elmondta, a tavalyi év végén megnyílt
Füles Bástya eddig igazi sikertörténet.
Már most több mint tizenötezren láto-
gatták meg a belvárosi esőerdőt,
noha az éves látogatói számot előze-
tesen huszonötezerre becsülték. A
szakmai munka színvonalát mutatja,
hogy nemrég kis rája született, amire
állatkerti példa nem nagyon ismert. A
hangyák is jól érzik magukat, amire el-
szaporodásuk a bizonyíték. Mivel az
eredeti boly kicsinek bizonyult, a han-
gyák egy része fogta magát, és elköl-
tözött. A jövőben tehát új terráriu-
mokra és még több, a vándorlásukat
bemutató csőre lesz szükség. 

Az igazgató végezetül elmondta, kö-
zeledik az osztálykirándulások ideje,
amire az állatkert is készül. A nem győri
osztályfőnököknek csak egy telefon-
jukba kerül, és az intézmény komplett
programcsomagot állít össze a kiskúti
park és a Füles Bástya meglátogatásá-
tól a városnézésen át a Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központ bemutatásáig. 

szerző: gy. p.
fotó: sz. t.

Májustól elkezdődnek a Dunakapu
tér átépítését megelőző közműveze-
ték-rekonstrukciós munkálatok. Első-
ként a Dunakapu tér és az Apáca
utca közötti közök vízközműveinek
cseréjét végzi el a Pannon-Víz Zrt. A
munkálatok miatt és a biztonságos
közlekedés érdekében május 2-án
szerdától megállási tilalmat rendel el
az Útkezelő Szervezet a Dunakapu
tér déli szervizútján – tájékoztatta la-
punkat Máthé-Tóth Péter. Az útkezelő
műszaki vezetője hozzátette, a korlá-
tozást jelző táblákat csütörtökön már
kihelyezték, ám ezek tiltó hatálya
csak május 2-án 6 órától lép ér-
vénybe. Ettől az időponttól számítva
a tilosban parkoló autókat a hatóság
elszállíttatja. A szakember nyomaté-
kosan felhívta az autósok figyelmét,
hogy a belvárosban közlekedve fi-
gyeljék az újonnan elhelyezésre ke-
rülő jelzéseket. 

Jó hír, hogy a korlátozás életbe lé-
pésével egy időben lehetőséget teremt
az útkezelő arra, hogy azon lakosok és
vállalkozások, akiknek a gyalogos zóna
északkeleti szektorában van érdekelt-
ségük, díjmentesen, de kaució megfi-

zetése mellett beléptetőkártyát kap-
hassanak a gyalogos zóna Bécsi kapu
tér vagy Káptalandomb vagy Rákóczi

utcai kapujánál, így az övezet az érintett
útvonalakon keresztül megközelíthe-
tővé válik. A kártyákat az Útkezelő Szer-
vezetnél, Konkoly Tamásnál lehet igé-
nyelni, a formanyomtatvány a www.ut-
kezelogyor.hu oldalról letölthető. Ezen-

kívül az övezet Teleki úti határánál rako-
dóhelyek kialakítását tervezik az áru-
szállítás lebonyolítására. 

Szerdától megállási tilalom 
a Dunakapu tér déli részénSzombaton is lesz Egészségpiac,

ezúttal a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban és a Pinnyédi Műve-
lődési Házban várják az érdeklő-
dőket. Előbbiben 9 és 13, utób-
biban 14 és 18 óra között lehet
jelentkezni a különböző szűrő-
vizsgálatokra. Lesz vércukor-, ko-
leszterinszint-mérés, emlő-, szem-
és hallásvizsgálat is. Ezenkívül
szakemberek adnak elsősorban
életmóddal, egészségmegőrzés-
sel kapcsolatos tanácsokat. Idén
18. alkalommal rendezik meg az
Egészségpiac lakossági egész-
ségmegőrző programsorozatot
Győr városrészeiben. A program
célja a lakosság figyelmének fel-
keltése a saját egészségük fon-
tosságára, a résztvevők egész-
ségi állapotának felmérése, tájé-
koztatása az egészség megőrzé-
sének lehetőségeiről, mód sze -
reiről, a leggyakoribb megbetege-
dések megelőzése, az egészség
világnapja aktuális témájának
megismertetése, és egészséges
termékek bemutatása, ajánlása.

Egészségpiac 
a hétvégén
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szerző: mti

Előzetes letartóztatásba helyez -
te a Győri Városi Bíróság szer-
dán azt a 34 éves helybeli férfit,
akit a vasárnap délelőtti kettős
gyilkosság elkövetésével gyanú-
sítanak; a végzés nem jogerős.

A döntés meghozatala után
Faragó Péter, a gyanúsított
ügyvédje újságíróknak nyilat-

kozva azt mondta: ő és védence
is megfellebbezte a határozatot;
álláspontjuk szerint a lövések
jogos védelmi helyzetben dör-
dültek el. P. Lajos jogi képvise-
lője újságíróknak nyilatkozva azt
közölte: a nyomozás feladata
lesz feltárni, mennyiben valósult
meg ez a helyzet, azt azonban
elmondta, hogy a későbbi áldo-
zatok az ügyfelét és annak csa-

ládját érintő súlyos fenyegeté-
seket tettek. 

A gyanúsított a rendőrség
korábbi közlése szerint vita
után, sörétes fegyverével seb-
zett halálra két embert. A Ber-
csényi ligeti vendéglátóhely tu-
lajdonosa haragos viszonyban
volt áldozataival, akiknek isme-
rősei szombat este az ő presz-
szójában szórakoztak. 

Előzetesben a kettős
gyilkosság gyanúsítottja

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

Nagyon sok esetben tor-
zult a bűncselekményt el-
követő fiatalok önmaguk-
ról kialakított képe, amely-
nek helyreállításában sze-
repet vállalhat a kortárs
közösség is – mondta la-
punknak Antal Judit men-
tálhigiénés szaktanácsadó
azzal kapcsolatban, hogy
a soproni kettős gyilkossá-
got középiskolások követ-
ték el. A szakember a na-
pokban éppen pedagógu-
soknak tart továbbképzést
Győrben, együttműködve
a Városi Rendőrség Bűn-
megelőzési Alosztályával. 

A soproni lőtéren történt előre
kitervelt gyilkosság után sokak-
ban felmerült a kérdés, hogy
miért nem vette észre a 18-19
éves fiúk környezete a készülő
bajt, amikor már korábban is
több bűncselekményt követtek
el. Ki a felelős azért, hogy ezek
a diákok ide jutottak? – kérdez-
hetnénk. A szülők, a pedagógu-
sok? Nyilván az érintett felnőt-
tek többféle módon próbálták
ezeket a fiúkat jó útra terelni.
Antal Judit mentálhigiénés

szakértő szerint említésre mél -
tó, hogy az erőszakos fellé-
pések kezelését nem tanulják
az alapképzésben a pedagógu-
sok, és így bármilyen jó szán-
dékkal is igyekeznek azt megol-
dani, a jó eredmény elmaradhat.
A bűnöskeresés és az egy-
másra mutogatás helyett a szü-
lők, a pedagógusok, a segítő
szakemberek és a rendvédelmi
szervek hatékonyabb együttmű-
ködésére van szükség.  

A szakember rámutatott arra
is, hogy kimerültek, elavultak a
magatartászavaros gyerekek
nevelésére használt módszerek,
új eszközöket kell találni. Hang-
súlyozta a megelőzés szerepét,
hiszen a sérült énkép formálása,
illetve a tudatos közösségfej-
lesztés sokat segíthet. Éppen
13 évvel ezelőtt a Colorado ál-
lambeli Columbine középiskolá-
ban például a klikkesedés veze-
tett két diák iskolai lövöldözésé-
hez, aminek 15 halálos áldozata
lett. A gyerekek nyomorultul
érezték magukat attól, hogy kí-
vülállók voltak, és ezért nyúltak
a gyilkos eszközökhöz – magya-
rázta Antal Judit, aki szerint jó
lenne, ha minden pedagógus
kapna ahhoz gyakorlati képzést,
hogy meg tudja előzni, illetve
kezelni az erőszakos magatar-

tást. Az Arizona program is egy
jó kezdeményezés, mely során
a magatartászavaros gyereket
kiemelik a feszült helyzetből, aki
egy külön teremben egy peda-
gógus segítségével átgondol-
hatja, hogyan oldhatja meg a
problémáit. A köznevelési tör-
vény azt írja elő, a pedagógus
feladata, hogy megismerje a
gyerekek egyedi mozgatórugóit,
segítsen kibontakoztatni a sze-
mélyiségüket, és a nevelési
módszereit a gyermekhez, a
helyzethez igazítsa – zárta a
szakértő.

A Hatékony kommunikáció,
önérvényesítés és együttműkö-
dés hatalmi játszmák és erő-
szak nélkül című programban
harminc győri pedagógus vesz
részt, akik közül 23-an a Bel-
ügyminisztérium „Generációk
biztonságáért” pályázatának
köszönhetően ingyen lehetnek
jelen a négyalkalmas foglalkozá-
sokon. A továbbképzés nagy
előnye, hogy a résztvevők nem-
csak elméleti, hanem jórészt
gyakorlati oktatást is kapnak,
sőt, aktuális, hétköznapi problé-
mák lehetséges megoldásával
is foglalkoznak. Korábban diá-
koknak is tartottak hasonló ön-
ismereti, konfliktuskezelési tré-
ningeket. 

Az erőszakos fellépések
kezelését nem oktatják 
a pedagógusképzésben
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kovács Tamás tíz éve képviseli
az önkormányzatban lakókör-
nyezetét. A 2010-es esztendő
változásokat hozott képviselői
munkájában, hiszen az előző
ciklushoz képest nagyobb terü-
letért, Marcalváros egy része
mellett Nádorváros és Adyvá-
ros egy részéért is felel.

A területtel együtt természetesen nőtt
a megoldandó problémák szá ma is.
Ezek feltérképezésében, megoldásá-
ban sokat segít, hogy itt élek, jól isme-
rem Győr ezen területét, az embereket,
akik tudják, hogy nyugodtan megkeres-
hetnek felvetéseikkel, gondjaikkal.

Ön nem csak választókörze-
tében lakik, de ott is tanít, im -
már 16 éve, ezért a fiatalok okta-
tását, nevelését is szívügyének
tekinti. Milyen, az ifjúságot
érintő változások történtek az
elmúlt időszakban?

A tavalyi év nagy változást hozott az
életünkben, miután a közgyűlés dön-
tése értelmében integrálódott a Ko-
vács Margit- és a Jókai Mór-iskola.
Igaz, hogy csak száz métert „költöz-
tünk”, mégis furcsa volt a szeptemberi
kezdés. Lassan vége a tanévnek, így
már kimondhatjuk, hogy a két iskola
erősségei együtt, például a művészeti
oktatás, a sport, a nyelvoktatás, vagy
éppen a művelődési programok egy
nagyon jó iskolát hoztak létre, melyet
bátran ajánlok a még óvodás gyer-
mekek szüleinek is. A városrészben na-
gyon sok intézmény van a bölcsődétől
az idősek otthonáig. Ezek karbantartá-
sára, felújítására minden év ben több tíz
millió forintot fordítunk. Számos, fiata-
lokat érintő fejlesztést valósítottunk

A gyerekekért és a városrész
fejlődéséért tevékenykedik

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri
közgyűlésben. Sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő helyi
politikusok munkáját, eredményeiket.

meg. A Brunszvik Teréz Óvoda mellett
most már a Mónus-óvoda is rendelke-
zik ovifocipályával, ami hozzájárul a ki-
csik mozgásigényének kielégítéséhez.
Új játékeszközök kerültek a Mesevár
Óvoda és az Erzsébet Óvoda udvarára.
Az előző években átadott több játszó-
tér folyamatos karbantartását, fejlesz-
tését is fontos feladatnak tartom. A fia-
talok mellett a szépkorúakra is gondo-
lunk, a Cuha utcai idősek Otthonában
évekkel ezelőtt elkészítettünk egy szép
teraszt, a bebútorozás második fázisa
idén fejeződik be. A Répce utcai Idősek
Klubja udvara is megszépült, és idén az
Átmeneti Gondozóház udvarára terve-
zünk árnyékolórendszert beépíteni.

Milyen fejlesztéseket sikerült
megvalósítani a közterületeken?

Az előző években több utca és jár-
daszakasz megújult. Idén a járdák fel-
újítására több mint 20 millió forintot for-
dítunk. A Szent Imre úton a kerékpárút
fejlesztését is tervezzük, a Mónus-
óvoda előtti gyalogosátjárót pedig biz-
tonságosabbá kívánjuk
tenni Borsi Róbert képvise-
lőtársammal közösen. Ta-
valy a Cuha és Rép ce utcák-
ban festettünk fel parkoló-
helyeket, idén a Lajta út
szervizútján végezzük el a
munkálatokat. Az elmúlt
években egyébként közel
száz új parkolóhelyet alakítottunk ki, de
keressük a további lehetőségeket a
megnövekedett igények kielégítésére.

Szembetűnő, hogy egyre ren-
dezettebbek a közterületek, egy -
re szebbek a zöldövezetek.

Bizony, a közterületek állapota
nagyban befolyásolja közérzetünket
is. Ezért alakítottunk ki a Tihanyi
Árpád út 77. szám mögött egy pihe-
nőszigetet járdával, padokkal, növény-
zettel. Hasonló módon a Répce utca

végén található parkot is megújítottuk.
Ott a régi virágtartó ládákat és környe-
zetüket tettük rendbe. Sajnos a fris-
sen ültetett növények egyesek tetszé-
sét túlságosan is megnyerték, mert
azok egy része eltűnt... Pótoljuk. 

A Győr Plaza és a Tihanyi Árpád út
között található laktanya nem túl esz-
tétikus kerítését láncos korláttal váltot-
tuk ki, ami jobban illeszkedik a város-
rész képébe. A terület tisztasága érde-
kében tavaly harminc új szemetes-
edényt helyeztünk ki, az idén pedig to-
vábbiakat telepítünk. 

Az Ön választókerületét is érinti
a „panelprogram”. Milyen ered-
ményeket sikerült e téren elérni?

Többek között a Lajta, Cuha, Szent
Imre, Magyar utcákban láthatók már
a felújítások eredményei. A város több
mint százmillió forinttal járult hozzá
ezekhez a munkálatokhoz az előző
években. A környezettudatosság
egyéb ként a közutakon is megjelenik,
hiszen az idei tervek között szerepel

több mint 250 darab energiatakaré-
kos lámpafej felhelyezése a közvilágí-
tás modernizációjának keretében.

Szeretném megköszönni a lakos-
ságnak, hogy észrevételeikkel, ötlete-
ikkel segítik munkámat. Hiszem,
hogy a felmerülő problémákat együtt
orvosolni tudjuk, ezért várom to-
vábbra is megkeresésüket, javaslatai -
kat a 06-30/997-0401-es telefonszá-
mon, vagy a kovacstamas9@free-
mail.hu e-mail címen.

Szegediné Bozzay Katalin, a
Marcalvárosi Főigazgatóság
főigazgatója: – Kovács Tamás
képviselő úr Marcalváros I. el-
ismert személyisége. Szociáli-
san érzékeny, empatikus, fá-
radhatatlan, az intézmények
és a lakókörnyezet igényeire
érzékenyen reagáló ember. A
Marcalvárosi Főigazgatóság
oktatási-kulturális intézmé-
nyeit napi rendszerességgel
látogatja, ezáltal jól belelát az
itt élő emberek életébe is. Tá-
mogatása által az óvodák és
iskolák sokat szépültek, gya-
rapodtak. A gyermekek kikap-
csolódását szolgáló progra-
mok lelkes segítője. Gyermek-
szeretetét, szakmai tudását az
óvodások, iskolások szerete-
tükkel viszonozzák. Közéleti
és pedagógiai tevékenysége
alapján a fiatalok példaképe
lehet. Odafigyel a családok
szociális helyzetére is és lehe-
tőségei szerint segíti őket.
Körzetében mindenki biza-
lommal fordulhat hozzá.

Dr. Hartainé Veszprémi Edit
osztályvezető ápoló,
Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr –
Cuha utcai Idősek Otthona:
– A képviselő úr évek óta tá-
mogatja a Cuha utcai Idősek
Otthonát. Az évek során na-
gyon jó kapcsolatot alakítot-
tunk ki egymással, rendszere-
sen érdeklődik, milyen terve-
ink, programjaink vannak az
adott évben és mivel tud ben-
nünket támogatni. Sokat tesz
azért, hogy intézményünk
még otthonosabbá váljon.
Nagy segítségünkre volt udva-
runk akadálymentesítésében,
mellyel idős ellátottaink min-
dennapjait könnyítette meg.
Ellátottaink tavasztól őszig
szívesen tartózkodnak az ud-
varon, komfortérzetük növe-
léséhez a tavalyi évben a kép-
viselői támogatásból kényel-
mes kerti bútorokat tudtunk
vásárolni. Neki köszönhetjük
az udvarunkon felállított
kerti sütőt, digitális fényképe-
zőgépet, DVD-lejátszót,mely-
lyel hozzájárult ahhoz, hogy
lakóink mindennapjai még
vidámabbá és színesebbé vál-
hassanak.  

A helyiek
szemével

Az elmúlt években
közel 100 új parkolót

alakítottunk ki
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A Kravtex-Kühne cégcso-
port egymás után mutatja
be új fejlesztésű autóbu-
szait, tavaly decemberben
az Econell, e hét közepén az
Inovell fantázianevű jármű
első példányát szerelték
össze a győri gyárban. A
tájékoztatón szó esett a
magyar buszgyártás hely-
zetéről is. 

Az új, helyközi használatra szánt
modellt Krankovics István
ügyvezető-igazgató a jövő ma-
gyar autóbuszának nevezte a
szerdai sajtóbemutatón. El-
mondta, a cég

negyven mérnöke a hazai Volán-
társaságok elvárásaira figyelve
tervezte és építette meg az Ino-
vellt, amely várhatóan jövő nyá-
ron jelenhet meg a forgalomban.  

Az új, tizenkét méter hosszú,
81 utas szállítására alkalmas 
autóbusz a gyártó szerint telje-
sen új típus, feltétlen előnye a
kis önsúly és fogyasztás, a kör-
nyezetbarát üzemelés és az ala-
csony ár. Az utasok az eddigiek-
nél hatékonyabb klímával és fű-
téssel találkozhatnak, nagyobb
ajtókon szállhatnak fel, a meg-
nyújtott farnak és a változatlan
ülésszámnak köszönhetően ké-
nyelmesebben utazhatnak. Az
Inovell külsőre is tetszetős, túl-
zásoktól mentes formája sokáig

divatban ma-
radhat. 

A Kravtex-Kühne csoport
évente félezer autóbusz gyártá-
sára lenne képes, ha az átszer-
vezés alatt álló, állami tulajdonú
Volán-vállalatok újból megkez-
denék flottájuk fiatalítását.
Krankovics István az elmúlt
héten jelentette be, hogy cége
a csődöt elkerülendő kénytelen
lesz leállítani a gyártást, ha a
nagy hazai személyszállító szol-
gáltatók nem írnak ki tendere-
ket buszvásárlásra. A győri gyár
raktárában 135 eladatlan Credo
vesztegel, a munka szünetelte-
tése hatszáz saját dolgozót és
beszállítót érintene.

A Kravtex vezetői a szerdai
sajtótájékoztatón friss hírekre
hivatkozva elmondták, az állam
részéről a szándék is, a pénz is
megvan ahhoz, hogy megújít-
sák a Volánok buszparkját, s

ezzel a magyar buszgyártást.
A gondok hamarosan

megoldódnak,
addig a
cég más
üzletágai,
e l s ő s o r-
ban a 156
é v e s
m ú l t r a
visszate-
kintő me-

zőgépgyártás
fedezi a bu-

szos veszteségeket. A
Kravtex-Kühne tavaly több mint
egymilliárd forint adózás előtti
nyereséget könyvelhetett el. 

Kravtex: 
új busz, új remények

szerző: gy. p.

Jogszabályváltozás miatt a helyi
autóbuszjáratokon május 1-
jétől a nyugdíjasbérletjegyek

csak új típusú bérletigazolvány-
nyal együtt jogosítanak uta-
zásra. Az áprilisra érvényes bér-
letek a régi (sárga színű) igazol-
vánnyal május 5-én 24 óráig,

míg a második negyedévre
megváltott nyugdíjasbérletje-
gyek július 5-én 24 óráig hasz-
nálhatók. A májusra megváltott
nyugdíjasbérlet azonban már
csak az új (kék színű) igazolvány-
nyal együtt érvényes. Azok a
nyugdíjasok, akik már rendel-
keznek az Ellátottak utazási utal-
ványával, a Kisalföld Volán Zrt.
elővételi pénztáraiban válthat-
ják ki az új bérletigazolványt. 

A bérletigazolvány kiváltásá-
hoz szükséges az Ellátottak uta-
zási utalványa,  személyi igazol-
vány, lakcímkártya és egy iga-
zolványkép. 

Változó nyugdíjaskedvezmények
a helyi járatokon
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HIRDETÉS BALLAGÁS, BÁBSZÍNHÁZ

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tandemugrás, sétarepü-
lés, siklóernyőzés, rafting-
túra, profi fotók, külföldi
nyelvtanulás és tenger-
parti nyaralás. A lista az
idén divatos ballagási
aján dékokat sorolja fel. 

Május első hétvégéje a ballagá-
sok ideje, városunkban is több
ezer diák búcsúzik középiskolá-
jától, hogy kilépjen a való vi-
lágba, vagy egyetemistaként ha-
logassa tovább a felnőttéletet.
Ez a hétvége azonban még a
gyermeklét ünneplésével telik, a
családok meghatva kényeztetik
végzős csemetéjüket. A balla-
gási ajándék sem maradhat el,
tárgya a papa, a mama meg a
rokonok pénztárcájának vastag-
ságától függ. Válság ide, hitel

Ballagás 2012: 
mit ajándékozzunk?

oda, nem ritka, hogy a gyerek la-
kással, autóval, motorral lesz
gazdagabb. Az utóbbi években
egyre gyakoribb, hogy élményt
kapnak ajándékba a ballagók.
Így az extrém sportokat kedvelő
fiatalokat például befizetik egy
ejtőernyős tandemugrásra, sé-
tarepülésre vagy vadvízi eve-
zésre. Különösen a lányok köré-
ben népszerű a profi fotósorozat
készítése vagy a tengerparti
nyaralás mint ajándék.

A laptop, a mobil, a fényké-
pezőgép, az óra, az ékszer hét-
köznapi ajándéknak számít.
Nem kell feltétlenül ötletesnek
lennünk, a tizennyolc évesek a
készpénznek is nagyon örülnek.
Ne a zsebükbe dugjuk, hanem
tudjuk meg, mire gyűjt a gyerek,
hogy a bankjegyeket stílusosan
csomagolhassuk. Az utazónak
viasszal lezárt palackban adhat-
juk oda, aki biciklit szeretne,

csengővel ellátott borítékot kap-
hat. A pénz nagy előnye, hogy
nem tévedhetünk, ráadásul
pontosan beállíthatjuk a kap-
csolattól, anyagi helyzetünktől
függő mértéket.

A ballagási csokor divatja is
megváltozott az évek során. Ma-
napság az egy–három szál virág
a divat, mellé plüssfigurát vagy
kabalát csomagolnak, esetleg
hozzákötik a pénzesborítékot is.
A nagy kazal virág egyébként
sem praktikus, nem lát tőle a
gyerek, miközben körbejárja a
sulit és hallgatja az ünnepi be-
szédeket. A lányoknak vihetünk
egy-egy szál piros flamingót
vagy papagájvirágot, kis cso-
korba kötve ajánlott a fehér kála,
a fehér írisz, a sárga rózsa vagy
rózsaszín minigerbera. Fiúknak
sötétebb virágot válasszunk,
mondjuk barna flamingót, pro-
teát, csokrokhoz lila íriszt. 

szerző: földvári gabriella  
fotó: illusztráció

A Vaskakas Bábszínház a
gyerekek hónapjának kiál-
totta ki az idei májust, s
ahogy ilyenkor illik, fél áron
méri a hétvégi előadások
belépőjegyeit. A kedvez-
mény kiterjed a szombat
délelőtti Aprók Színházára,
a szombat délutáni Esti Me-
sére és a vasárnap délelőtti
Matinéra is.

Kezdjük a végével, május 26-án
minden felnőtt és győrkőc a Me-
gyeháza térre hivatalos, ahol
születésnapi bulit tart a húsz -
éves bábszínház. Az a terv, hogy
húsz égig érő lajtorján, húsz év
emlékei között folyik majd a gye-

A győri kakas Kínába megy  

rekpezsgő, mindenkinek jut
torta, s mindenki kedvére játsz-
hat, táncolhat. A gyerekek hó-
napját május 27-én gyereknapi
matiné zárja, benne az ingyene-
sen megnézhető Csizmás Kan-
dúr című előadás.

Jó hír a Vaskakas háza tájá-
ról, hogy a Metamorfózist meg-
hívták Kínába. Az előadás, me-
lyet a győri gyerekek Fehérva-

rázs címmel láthattak, az
Unima Nemzetközi Báb-
művész Szövetség 21. vi-
lágfesztiválján mutatkoz-
hat be Csengduban. Aki
győri és még nem látta,
április 29-én, vasárnap
11 órakor pótolhatja el-
maradását.

Aki látta a Fehérva-
rázst, annak is érdemes

elmennie vasárnap a bábszín-
házba, mert az előadás előtt a
nézők ujjlenyomataiból hatal-
mas kakasmozaik készül. Ezt a
bábosok elviszik magukkal Kí-
nába, hogy láthassa a világ ösz-
szes bábszínésze, és persze a
kínai gyerekek. Aki ujjlenyoma-
tát adja a kakashoz, olyan aján-
dékot nyerhet, amelyet a társu-
lat Kínából hoz haza. 
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Szebbnél szebb, gyöngyből ké-
szült ékszerek sorakoznak
Kokas Éva asztalkáján. A Gyer-
mekek Háza igazgatónője há -
rom évvel ezelőtt ismerkedett
meg az ékszerkészítés forté-
lyaival, azóta folyamatosan
fűz, varr és horgol. A kész tár-
gyak baráti ajándékként vég-
zik, a legjoban sikerülteket kiál-
lításokon láthatja a közönség.

A Gyermekek Háza kreatív
hely, aki sokat jár ide,
netán itt dolgozik, előbb-
utóbb alkotó emberré
válik. Az igazgatónő sem
kivétel, először a Burdá-
ból varrt, később jött a
kosárfonás, majd a folt-
varrás. Irodája falát a
mai napig első mun-
kái díszítik. A nagy
találkozás három
év vel ezelőtt, egy
tanfolyamon tör-
tént, Kokas Éva
meg tanulta a
gyöngy ékszer ké-

Kokas-ékszer
szítésének alapjait. Tudását, tech -
nikáját hazai és külföldi honlapok se-
gítségével azóta fejleszti. 

Kedvence a kőbe foglalás, ami azt
jelenti, hogy összevásárol mindenféle
gyönyörűséges követ, majd ezeket a
hozzájuk illő gyönggyel körbevarrja.
Medál lesz belőlük. Egy darab elké-
szítése a fejben történő tervezést
nem számítva öt órát vesz igénybe.
Egy-egy nyaklánchoz három-négy
méter felfűzött gyöngy szükséges,

amit még horgolni
kell. Ez több mint

huszonöt óra. A
karkötők, fül-
bevalók, me-
dálok, gyű-
rűk több-

nyire estén-
ként és éjszakánként, a

tévé előtt készülnek. 
Kokas Éva barátai

szerencsésnek mondhatják
magukat, korábban fonott kosa-

rakat, most meg ékszereket
kapnak ajándékba. Örülnek,
használják és viselik őket. A
darabok értékét mutatják a
kiállítások, amelyek egymást

követik. Az amatőr művésznő
munkáit legközelebb júniusban,

a Városi Művészeti Múzeumban lát-
hatja a közönség. A tárlaton a Kokas-
gyöngyök mellett várhatóan szövet-
ből és fémből készült ékszerek is
szerephez jutnak. 

Akik ismerik Kokas Évát, tudják,
hogy a tudás megszerzésénél csak
egy nagyobb öröme van: a tudás to-
vábbadása. Így volt ez a kosárfonás-
sal, a foltvarrással, s így van ez most,
az ékszerkészítéssel is. Azt mondja,
az emberekben vágy él az alkotás
után. A Gyermekek Háza adventkor
felnőtteknek szervezett ajándékké-
szítő programokat, komoly sikerrel.
Rengetegen voltak, ezért idén már ál-
landó tanfolyam, szakkör tárgya lett
az ajándékkészítés. Az érdeklődők
legközelebb a gyöngyhorgolás forté-
lyait ismerhetik meg május 11-én 16
órától a Gyermekek Házában.  

Szép magyar
beszéd
szerző: f. g. 

Gyakorolni, védeni és fejleszteni
kell a beszédkultúrát, hogy a vá-
lasztékos, igényes beszéd ural-
kodjon – mondta Balázs Géza
egyetemi tanár a hétvégén 47. al-
kalommal megrendezett Ka-
zinczy-verseny díjkiosztó ünnep-
ségén. A „Szép magyar beszéd”
versenyre másfél száz diák érke-
zett Győrbe, huszonhatan a hatá-
ron túlról, Kárpátaljáról, Erdélyből,
Felvidékről és a Vajdaságból. A
döntősök szövegeket olvastak fel
a neves szakemberekből álló zsűri
előtt, majd nyelvészeti feladatso-
rokat oldottak meg.
A legszebben beszélő harmincöt
fiatal Kazinczy-érmet kapott. Kö-
zülük ketten a győri Kazinczy-
gimnázium tanulói. Háromszéki
Bencét Szívósné Vásárhelyi Zsu-
zsanna, Kovács Mátét Grábics
Júlia készítette fel a versenyre. Va-
sárnap délelőtt Kazinczy-díjakat
és Péchy Blanka-díjakat is átad-
tak. A legismertebb jutalmazott
hang tulajdonosa Mohai Gábor
rádiós, televíziós műsorvezető,
bemondó.  
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szerző: gégény istván
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Idén hetedik alkalommal rendezik
meg Győrben az Alternatív Hajtású
Járművek Versenyét, közismert
nevén a Széchenyi Futamot. A jövő
környezetbarát közlekedési technoló-
giáit felvonultató, időközben az alter-
natív mobilitás tekintetében Európa
legjelentősebb seregszemléjévé vált
rendezvény remek családi program-
nak ígérkezik, hiszen a mostani prog-
ram még színesebb, még látványo-
sabb lesz a korábbiaknál.

Ez pedig leginkább annak köszön-
hető, hogy időközben megnyitotta
kapuit a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ, amely kézzel foghatóan, já-
tékos eszközök és izgalmas kísérle-
tek által mutatja be a fizika világát –
elsősorban a járműipari vívmányokra
fókuszálva – az érdeklődőknek. A cél-
csoportot főként azok a fiatalok jelen-
tik, akik közül jó néhányan a műszaki
életpályát választva talán hamarosan
maguk is megépítik saját alternatív
hajtású járművüket, hogy aztán felfi-
gyeljen rájuk a közlekedési szakma,
így akár a hazánkban is egyre ottho-
nosabban jelen lévő piacvezető autó-
gyárak mérnökeiként kamatoztathat-
ják majd képességeiket. Az pedig
nyilvánvaló, hogy jól képzett, gyakor-
latias mérnökök nélkül nincs gazda-
sági fejlődés, s Győr, a régió, de az
egész ország előrehaladását is befo-
lyásolja, hogy segítünk-e gyermeke-
inknek a pályaorientációban, a jövő-
építésben.

Április 29. és május 4. között tehát
azon túl, hogy a meglepően halk, pö-
fögésmentes versenyek eredményei -
ért izgulhatunk, minden generáció

begyűjtheti a maga személyes él-
ménycsokrát a mobilitás világában.

A nyitónapon, amely idén vasár-
napra esik, egész nap zajlik a futa-
mon induló 50 csapat járműcsodái-
nak gépátvétele a Mobilis parkolójá-
ban. Ezzel párhuzamosan 13 órától
egyedülálló – ingyenesen látogat-
ható – programnak ad otthont a kiál-

Nagy „alternatív” durranás –
Interaktív program az egész 
családnak a hosszú hétvégére

lítási központ konferenciaterme,
amelynek során az ország különböző
pontjairól érkező fizikatanárok ver-
sengenek egymással – kísérletbemu-
tatás formájában. Persze a Mobilis-
ban rendszeresen találkozhatnak kí-

sérletekkel a látogatók, de ilyen „hó-
hérakasztásra” talán még soha nem
került sor idehaza.

Április 30-án, hétfőn szakmai elő-
adások során ismertetik a csapatok
képviselői az általuk alkalmazott tech-
nológiai megoldásokat; a helyszín to-
vábbra is a Mobilis. A bárki által in-
gyenesen látogatható előadások
során az Audi újdonságai (hibrid és
teljesen elektromos hajtások) is terí-
tékre kerülnek. Itt értékes inspirációt,

hasznos ötleteket lehet
szerezni a kreatív járműépí-
tési megoldások terén, s
aki kedvet kap, jövőre akár
maga is rajthoz állhat a fu-
tamon.

Hétfőn délután az
immár hagyományosnak
nevezhető „járműsimo-

gató” városi felvonulás következik,
amelynek során a városlakók közvet-
len közelről ismerhetik meg az egyes
járgányokat, s egyenesen a mérnö-
köknek és versenyzőknek tehetik fel
kérdéseiket a Baross úton, a város-
háza mögötti parkolóban vagy az
Árkád bevásárlóközpontnál. Itt aztán
újabb kísérleti show bizonyítja majd

a nézőközönségnek, milyen izgalmas
és látványos a fizika világa.

Kedden, május 1-jén a tavaly már
megismert helyszínen, a monacói For-
mula–1 versenyek hangulatában, a
Nádor aluljárónál rendezik a VII. Szé-

chenyi Futamot. A rendezvény ideje
alatt a Kravtex Kft. Mobilis-busza ingye-
nes járatként közeledik a verseny hely-
színe és a Mobilis között. A helyi bevá-
sárlóközpont parkolójában újfent ott ta-
láljuk majd a megfogható, kipróbálható
kísérleti eszközöket, amelyek játékos
formában segítik megérteni, hogy mi
hajtja egyik-másik versenygépet.

Az idei Széchenyi Futam különle-
gessége, hogy a háromnapos ren-
dezvényt megduplázva további
három napig, május 2–4. között talál-
kozhatnak az érdeklődők a kategó-
riák győztes járműveivel és a legér-

dekesebb kísérletekkel, Mobilis-be-
mutatókkal az Árkád bevásárlóköz-
pontban.

Az élmény, a szórakozás, a kikap-
csolódás tehát garantált, ez a rend-
hagyó „hétvége” ráadásul a jövő épí-
tését is szolgálja. Ahogy a jól ismert
mottó mondja: A jövő Győrben épül.
Kalandra fel!

Hetedik alkalommal
rendezik meg
a Széchenyi Futamot
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Quantum – Piacképes
szakképzés
érettségizetteknek 
Közel 20 éve van jelen eredmé-
nyesen az oktatási piacon a
Quantum Üzleti Szakközépis-
kola. Győr-Moson-Sopron me-
gyében elsőként indított OKJ-
szakképesítésre felkészítést
érettségizetteknek, nappali
tagozaton.

A Quantum a szakképzés változá-
sait rendszeresen követve, nagy ta-
pasztalattal rendelkezik a munka -
erőpiacon keresett szakmák oktatá-
sában. A 2012/13. tanévben is in-
dítja érettségizetteknek, nappali ta-
gozaton ingyenesen szakképzéseit.

Most, amikor a felsőoktatás szű-
kebbre zárta a kaput a középiskolát

végző fiatalok előtt
(alacsonyabb keretszá-
mok, kevesebb állami tá-
mogatott hely), érdemes megfon-
tolni, hogy merre tovább.

Versenyképes szakmát, megfe-
lelő elméleti tudást, magas szintű
gyakorlati ismeretet kínál jelentke-
zőinek az iskola. Mindezt családias
környezetben, „félfőiskolai”számon-
kérési rendszerrel, rugalmas okta-
tásszervezéssel teszi. A szeptem-
berben induló tanévben az érettsé-
givel rendelkező fiatalok számára
kereskedelem, marketing, ügyvitel
és idegenforgalom szakmacsoport-
ban van választási lehetőség.

Somjai Gyöngyvér igazgató kifej-
tette, a felvételi rendszer változása
miatt sokan elesnek attól a lehetőség-
től, hogy egyetemen, főiskolán tanul-
hassanak tovább, vagy olyan szakok
felé menekülnek, aminek elvégzése
után nem tudnak elhelyezkedni. Kár
az éveket pocsékolni, várakozni ered-
ményesen is lehet. A felsőoktatási in-
tézményeken kívül is van mód arra,
hogy a fiatalok piacképes tudást sze-

rezzenek, a Quantum Üzleti Szakkö-
zépiskola mindezt biztosítja.

Tapasztalat, hogy a munkatársa-
kat kereső cégek előnyben részesí-
tik azokat, akik szakmai idegen nyel-
vet beszélnek, illetve megfelelő gya-
korlati képzést kaptak. A Quantum-
nak ez az egyik erőssége.

A tanulók az elméleti ismerete-
ket olyan oktatóktól hallgathatják,
akik az adott szakma területén dol-
goznak, így a diákok gyakorlatban
hasznosítható tudást szerezhetnek
már az iskolapadban.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a
munkahelyi tapasztalatszerzésre,
több céggel állnak kapcsolatban,
akik szívesen fogadják a diákokat.

Somjai Gyöngy vér el-
mondta, az eddigi tapasz-

talat szerint a tanulók har-
mada már a gyakorlat alatt megta-
lálja leendő munkahelyét, 70 száza-
lékuk pedig a végzést követő 3 hó-
napon belül helyezkedik el. Ez a gya-
korlatorientált szakmai képzés mel-
lett annak is köszönhető, hogy a fia-
talokat felkészítik az álláskeresésre
is, megtanulnak piacképes önélet-
rajzot és motivációs levelet írni, talp-
raesetten „eladni magukat”.

Az iskola két évtized alatt bebizo-
nyította, hogy a szakképzés terüle-
tén hatékony és eredményes felké-
szítést tud végezni, mindezt ingye-
nesen, nappali tagozaton (a jogsza-
bály szerinti diákkedvezmények
nyújtásával), kellemes légkörben.

Június 15-ig várják az érettségi-
zőket, akik választhatnak logisztikai
ügyintéző, kereskedelmi ügyintéző,
emberi erőforrás ügyfélkapcsolati
vagy üzleti kommunikációs szak-
ügyintéző, vendéglős és utazás-
ügyintéző szakokból.

(X)

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár felújítását tervezi a
győri önkormányzat: az épüle-
tet modernizálják, konferencia-
központot, kiállítóteret és kávé-
zót is kialakítanak a gyermek-
és felnőttbibliotéka mellett.

A városi könyvtár felújítása egy nem-
zetközi projekt keretében valósul
meg, melynek hazai partnerei a győri
önkormányzat és a Széchenyi István
Egyetem Baross Gábor Építési és
Közlekedési Intézet.

Az „ATRIUM” elnevezésű program
célja, hogy a XX. századi totalitárius
rezsimek építészeti örökségének kul-
turális és történelmi vonatkozásait, il-
letve a kortárs építészet értékeit be-
mutassa a nagyközönség számára. A
résztvevő 11 európai ország partne-
rei elkészítenek egy beadványt az Eu-
rópai Tanács számára,
melyben kérik a projekt-
ben kijelölt útvonal felvéte-
lét az Európai Kulturális
Útvonalak közé.

Győrben a Bercsényi
Miklós és a Lukács Sán-
dor Szakközépiskolát, a
Malomliget lakótelepet, a
nemzeti színházat, a MÁV-pályaud-
vart és postahivatalt, illetve a Szent
István út 35–39. szám alatti hateme-
letes lakóházat érinti a projekt, és
ezek mellett kiemelten foglalkozik a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
épületével, mint a győri kultúra egyik
fontos központjával. 

A városi könyvtár 1980-ban nem
elsősorban a felhasználói igények fi-

Elkészültek a városi
könyvtár modern
épületének tervei

gyelembevételével készült, a terek
egyrészt levegőtlenek és zsúfoltak,
míg másutt kihasználatlanság, ener-
gia- és területpazarlás tapasztalható.

Az önkormányzat a projekt kere-
tein belül konkrét engedélyezési és
kiviteli szintű építészeti terveket ké-
szíttet el. A korszerűsítés a könyvtár
szabadidős, kulturális, turisztikai és
információs találkozási ponttá válá-
sát szolgálja az alsó szinten található
gyermekkönyvtár alapterületének
bővítése mellett.

Az épülethez két főbejáratot ter-
veznek, melyek egy aulába vezetnek.
A földszinten konferenciaközpontot
(klubhelyiség) és kiállítóteret, az eme-
leten felnőtt- és gyerekkönyvtárat, va-
lamint egy kávézót alakítanak ki a ki-
használatlan lapostetőn.

A koncepció legfontosabb törek-
vése, hogy az újítások által az épület
meglévő funkciói a mai igényeknek
megfeleljenek, illetve további funkci-
ókkal bővüljenek a létesítmény ere-

deti értékeinek kiemelésével. A prog-
ramot követi az épület térbe szerve-
zése és az új elemek építészeti arcu-
lata is.

A projekt tervezett költségvetése
mintegy 27 millió forint. Ebből az EU-
támogatás 95 százalék, így a projekt-
ben való részvétel 5 százalék önkor-
mányzati önrész biztosítása mellett
valósítható meg.

Konferenciaközpont,
kiállítótér és kávézó
is szerepel a tervben
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Patrick Holford alapos, a legújabb
tudományos kutatások eredményeit
is szem előtt tartó, ugyanakkor köz-
érthető könyve hasznos tanácsokat
nyújt ahhoz, hogy emésztőrendsze-
rünket rendbe tegyük, és ezzel álta-
lános egészségi állapotunkon is ja-

szerző: dr. kéry klára szemorvos
fotó: szigethy teodóra

Legfontosabb érzékszervünk a szem, mely speciá -
lis felépítésénél fogva képes a fényforrásokból
jövő, és a tárgyakról visszaverődő fénysugarakat
összegyűjteni, felfogni, és továbbítani az agyi látás-
központba. Legfőbb fényforrásunk, a Nap, egy
igen magas – 5.5oo Kelvin-fok – hőmérsékletű égi-
test sugárzó energiát bocsát ki magából elektro-
mágneses hullámrezgések formájában. Ezek hul-
lámhossza, s annak függvényében fizikai és élet-
tani hatása különböző.

A Nap sugarainak egy része nem jut el hozzánk,
mert a Földet körülvevő ózonrétegben szétszóró-

vítsunk. Hiszen ahogyan a szerző is
írja: „A közhiedelemmel ellentétben
nem azok vagyunk, amit meg-
eszünk. Azok vagyunk, amit meg tu-
dunk emészteni, és amit a szerveze-
tünk fel tud szívni a táplálékból. Az
egészségünk szempontjából semmi

dik, azonban a 4oo–8oo nm hullámhosszú „lát-
ható fény" mellett bizonyos mértékig a nem látható
ultraibolya (1oo-38o nm) és infravörös (78o–5.ooo
nm) sugarak is eljutnak a Földig, így a szemünkig.

Délben a legerősebb az UV-sugárzás
Már nagyon várjuk, hogy ne csak a naptár sze-

rint legyen tavasz, hanem forduljon végre jobbra
az időjárás, és mehessünk ki kertészkedni, kirán-
dulni, sportolni, járhassunk például kerékpárral
munkába. Ugyanakkor tudjuk, hogy az ózonréteg
elvékonyodása, kilyukadása miatt mindezt kellő
odafigyeléssel kell tennünk. 

Az emberek azzal már nagyjából tisztában van-
nak, hogy a szabadban a bőr korai öregedése, és

a bőrrák nagyobb kockázata miatt
védeni kell a bőrüket, és naptejet
használnak, viszont kevesebb fi-
gyelem jut arra, hogy mindezek
miatt az érzékeny emberi szem is
veszélyeztetett!

A legjobb „orvosság" pedig a
megelőzés, amit már kisgyerekkor-
ban el kell kezdeni. A gyerekek ide-

jük nagy részét a szabadban töltik, és nincsenek
tudatában a veszélynek! A szülők feladata gyerme-

keik szemének megóvása egy kis kalappal, sapká-
val vagy napszemüveggel. Fokozott elővigyázatos-
ság szükséges strandon, vízben, havas tájon a
nagyfokú „fényvisszaverődés" miatt, s azt is tud-
nunk kell, hogy az UV-sugárzás felhős napokon is
magas, és csúcspontját déltájt éri el!

A káros hatások összeadódnak
A szemet érő sugárterhelések hatásai egy

életen át összeadódnak. Manapság például sokkal
korábban alakulhat ki a szemen szürkehályog, és
egyre többeket érint a látást veszélyeztető időskori
macula degeneráció. Akár szemüveget hord valaki,
akár jó a látása, az intenzív napfény elleni hatásos
védelemre mindenkinek szüksége van!

UV-szűrős napszemüveget megbízható szaküz-
letekben ajánlott vásárolni. Azért, mert a megfe-
lelő minőségű UV-szűrő hiányában a csak sötétí-
tett napszemüvegben a pupilláink kitágulnak, és
szemünk még jobban károsodhat. Előnyös, hogy
ma már megint divatosak a nagyobb keretek, me-
lyek még jobban védik a szemet. A mostani kon-
taktlencsék legtöbbje is UV-szűrős, de nekem
ahhoz is jólesik a napszemüveg. Akinek pedig di-
optriás látásjavító szemüvegre van szüksége, fel-
tétlenül kérjen rá UV-védő réteget.

sem olyan fontos, mint az emésztő-
rendszerünk egészsége.” 
A folyamatos gyógyszerszedés he-
lyett a megfelelő táplálkozással szá-
mos emésztési probléma elkerül-
hető, a meglévő tünetek pedig eny-
híthetők.

Az intenzív napfény elleni 
hatásos védelemre 
mindenkinek szüksége van

Olvasni jó!

A jó emésztés titka

A hét orvosi témája:

Óvjuk szemünket 
a nap sugaraitól!
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A hét kérdése:
a kullancsveszélyről

Válaszol: Dr. Süle János, az infektológiai
osztály vezető főorvosa

szerző: kovács veronika
fotó: o. j. p., illusztráció

A hazai kullancsok 8–40 százaléka hordozza
a Lyme-kór okozóját.

Kinek ajánlja, hány éves kortól, és kinek
nem a kullancsfertőzések elleni védőoltást?

Védőoltás csak a kullancs okozta agyhártyagyul-
ladás ellen létezik. Az oltást hároméves kor felett bár-
mely életkorig lehet adni. Olyanoknak érdemes adni,
akik rendszeresen járnak kullancsfertőzött területen.

Mennyire gyakoriak a csípés következté-
ben kialakult betegségek?

Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint
évente a világon 300 ezer Lyme-kóros megbetegedés
fordul elő. Magyarország Európán belül a fertőzöttebb
területek kö zé tartozik. A hazai kullancsok 8-40 száza-
léka válthat ki ilyen betegséget. A kullancs okozta ví-
rusos agyhártyagyulladás ritkán fertőzött tehéntől
vagy kecskétől származó nyers tej fogyasztásával is
terjed. Szezonális betegség, az esetek 75 százaléka a
tavaszi, nyári időszakra esik. A hazai kullancsok 0,1–5

Alternatívák székrekedés ellen

százaléka fertőzött ezzel a
kórokozóval. 

Milyen tünetek ese-
tén forduljunk orvos-
hoz?

A Lyme-kór leggyakoribb tünete a vándorló bőrpír,
mely először a csípés helye körül keletkezik, majd ke-
zelés nélkül hetekig fennáll és átmérője növekszik, kö-
zepe világossá válik. Csak a napok múlva, de főleg 1
hét után jelentkező, vagy fennálló, legalább 5 cm-es
átmérőjű bőrjelenséget tekintsük gyanúsnak. Ritkáb-
ban enyhébb mérvű agyhártyagyulladás, arcidegbé-
nulás, szívizomgyulladás, lilás elszíneződésű bőrduz-
zanat, vándorló, egyoldali ízületi fájdalmak is előfordul-
nak korai stádiumban. A vírusos agyvelő- és agyhár-
tyagyulladás jellegzetesen kétfázisú lefolyást mutat. A
csípéstől számítottan 10–14 nap múlva influenza-
szerű tüneteket produkál, láz, végtagfájdalmak, fejfá-
jás, rossz közérzet jelentkezik. A fertőzöttek többségé-
ben ezzel véget is ér a kórfolyamat. Az esetek 10-20
százalékában valósul meg az igazi idegrendszeri gyul-
ladás, a rovarcsípéstől számítottan 3 hét után. Magas
láz, elesettség, fejfájás, esetleg kettős vagy homályos
látás, tudatzavar alakulhat ki. Ha ezeken kívül a fény
zavarja, könnyezésre ingerli a szemet, akkor erre a kór-
képre gondolhatunk, ilyenkor orvoshoz kell fordulni.

A mai modern táplálkozás és élet-
mód egyáltalán nem kedvez a belek-
nek és a bélmozgásnak. A mozgáshi-
ány rontja a szervezet vérellátását,
mely szintén befolyással van az
emésztésre. Az állandó ülés sem ked-
vez a belek véráramlásának, mert
könnyen renyhülnek a bélmozgató
izmok is. Székrekedés esetén általá-
ban azt a tanácsot kapjuk, hogy mo-
zogjunk többet és változtassuk meg
étkezési szokásainkat. Ha mindez
nem segít, használjunk hashajtó ké-
szítményeket. 

Amikor makacs székrekedésünket
hashajtóval próbáljuk orvosolni, kü-
lönböző kételyek gyötörnek minket:
igaz-e, hogy a hashajtók károsítják a
beleket és roncsolják a bélnyálkahár-
tyát? Az igazság az, hogy sok hashaj-

tónak nincsenek ilyen mellékhatásai,
mégis nagyon fontos, hogy szedésük
előtt panaszunkkal forduljunk orvos-
hoz, hogy tisztázzuk, problémánk
szervi eredetű-e. Érdemes megvizs-
gálnunk étkezési szokásainkat is,
mert könnyebben lesz székrekedése
annak, aki túl kevés rostos anyagot fo-
gyaszt, azaz táplálkozásában kevés a
zöldség és a teljes őrlésű gabonater-

mék. Aranyszabály még, hogy mozog-
junk többet és igyunk legalább napi
két és fél liter folyadékot.

Természetes módszerek
A házi készítésű kompót csodá-

kat tehet székrekedés esetén. Hoz-
závalók: 12 dkg aszalt sárgabarack,
12 dkg aszalt szilva, 12 dkg müzli,
12 dkg körte, 12 dkg alma, 12 dkg
cseresznye, 4,5 dl cukor nélküli al-
malé, 3 dl joghurt, 6 szegfűszeg, 1
szál fahéjrúd. Öntsük fel a gyümöl-
csöket az almalével, tegyük hozzá a
fűszereket, majd forraljuk fel. Ezután
kis lángon főzzük még 10-15 percig.
Vegyük ki belőle a fűszereket, majd
ha teljesen kihűlt, tegyük 1 órára a
hűtőbe. A kompótot a joghurttal és
a müzlivel felváltva rétegezzük desz-
szertpoharakba. Díszítsük a tetejét

müzlivel és néhány szem aszalt sár-
gabarackkal.

Szélhajtó, görcsoldó tea
A teához 3 dkg köménymag, 1

dkg édeskömény, 1 dkg mézfű szük-
séges. A keverékből egy csapott evő-
kanálnyit 2,5 dl vízzel forrázzunk le.
Étkezés előtt fél órával, langyosan fél-
pohárnyit igyunk belőle.

Szélhajtó, puffadás elleni tea 
Haspuffadás esetén a következő ke-

veréket ajánljuk: 2 dkg kamillavirág, 2
dkg borsosmentalevél, 2 dkg kömény-
mag, 2 dkg ánizsmag. A keverékből 1
evőkanálnyit 1 csésze meleg vízzel önt-
sünk le. A langyos, leszűrt folyadékot
egyszerre igyuk meg. Természetesen
hosszú távon mindegyik módszer csak
akkor lehet hasznos, ha életmód-vál-
toztatással kombináljuk. 

Méhen belül 
megkedvelt aromák
Francia kutatók megál-
lapították, hogy felisme-
rik a babák azokat az
aromákat, melyeket
magzati korukban még
az anyai táplálék közve-
títésével fedeztek fel. A
kutatók ezért azt javasolják, hogy az ál-
lapotos és a szoptató anyák minél több
gyümölcsöt és zöldséget egyenek.

Mikrochipes 
gyógyszeradagolás
Sikeresen befejeződtek a bőr alá ülte-
tett gyógyszeradagoló mikrochip első
próbái. A módszert a nőkön tesztelték,
csontritkulás elleni gyógyszert adagol-
tak egy éven át az új eszközzel. Az esz-
köz aprócska üregekben tartalmazza a

gyógyszer egynapi
adagját, amelyet veze-
ték nélküli távirányí-
tással lehet bejut-
tatni a szervezetbe,
de előre programo-

zása is lehetséges. A kezelés elősegí-
tette a csontképződést, csökkentette a
csonttörések kockázatát. 

A kopaszodás titka
Amerikai kutatók megfejtették a férfiak
kopaszodásának biológiai okát. A kopa-
szodásban jelentős szere-
pet játszik a tesztoszteron
nevű  hormon, illetve gene-
tikai tényezők. Ezek hatá-
sára a hajtüsző zsugorodni
kezd, mígnem olyan apróvá válik, hogy
láthatatlan lesz. A szakemberek a prosz-
taglandin D nevű fehérje megemelke-
dett szintjét fedezték fel a fejbőr kopasz
részein található hajtüszőkben.
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KÖZLEMÉNYEK

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály bemutatja az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. trv. 9 § (6) bekezdés
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokat:

Győr – Frigyes-laktanya és a buszpályaudvar szabá-
lyozási tervmódosítása
SZTM 068/200

M1 autópálya – 83-as számú főút mellett nagy bevá-
sárlóközpont és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú
különleges övezet kijelölése
SZTM 2011-068

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2012. április 20-tól 2012. május 19-ig. 

A kifüggesztéstől számított 30 napon belül javaslatok, észre-
vételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen. 

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé „Szent László Érem” díjak 2012.
évi adományozására. 
A díj adományozására javaslatot tehetnek a bejegyzett politi-
kai pártok, egyházak, társadalmi szervezetek, kamarák, gaz-
dasági és szakmai érdekképviseletek helyi szervezetei, a köz-
igazgatás, igazságszolgáltatás és rendőrség területi és helyi
szervei, önkormányzati intézmények, a megyei önkormányzat,
a települési nemzetiségi önkormányzatok, a polgármester és
az önkormányzati képviselők.

„Szent László Érem" díj adományozható azon sze-
mélynek vagy közösségnek, aki vagy amely tudomá-
nyos, művészeti, kulturális, sport vagy egyéb terüle-
ten elért eredményével, teljesítményével a város ér-
dekeit szolgálta, jó hírnevét öregbítette. 

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város polgár-
mesteréhez kell benyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2012. május 15.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: 
– a jelölt személy vagy közösség fontosabb adatait (név vagy

megnevezés, születési hely, idő, lakcím vagy székhely, te-
lefonszám, foglalkozás vagy tevékenységi kör), 

– életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékeny-
ségének ismertetését, 

– a kitüntetési javaslat részletes indokolását, kiemelve azo-
kat a teljesítményeket, eredményeket, amelyek alapján a
javasolt személy vagy közösség méltó a kitüntető cím vise-
lésére.

Az előkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre meg-
jelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltételeknek
megfelelő javaslatok vehetők figyelembe azzal, hogy a javas-
lattevők alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. 

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Ön-
kormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. Tel.:
96/500-101), a vonatkozó rendelet és javaslattételi felhívás,
valamint a kitöltést segítő adatlap letölthető a www.gyor.hu
című honlapról.

szerző: földvári gabriella

A régi május elsejék a munka sörrel
és virslivel kellemessé tett ünnepei
voltak, ma már inkább egy szép tava-
szi szabadnapot, a strandszezon kez-
detét látjuk benne. A szünet, a hosszú
hétvége ezúttal négynapos.  

A hivatalos meghatározás szerint
a munka ünnepe a nemzetközi
munkásmozgalmak által kihar-
colt, minden év május elsején
tartandó ünnepség, hivatalos
állami szabadnap, mely a
munkások által elért gazda-
sági és szociális vívmányokat hi-
vatott megünnepelni. A májusfa
állításának szokása napjainkban is él,
a Győr környéki falvakban is találkozha-
tunk a férfiúi termékenység szimbólu-
mával. A hagyomány szerint májusfát
Baál isten tiszteletére emeltek először
Európában. A két világháború között a
május elsejei szerenád is divatba jött.

Az események egyszerűek. A szerel-
mes fiú és barátai választanak egy
magas, sudár fát, leggyakrabban nyárt,
amelyre színes szalagokat aggatnak. A
feldíszített fát a kiválasztott lány házának
kerítéséhez rögzítik és az éjszaka köze-
pén szerenádot adnak neki.  

Programok
Kiváló borászatok és pálinkafőzdék ne-

dűit, házias ételeket, fiatal művészek kiál-
lításait és animációs filmvetítéseket kínál
Győr belvárosa a kikapcsolódni vágyók-
nak két napon át, április 30-án és május
elsején. Hétfőn délben nyílik a Nefelejcs
köz, ahol 17 órától ingyenes koncertek
lesznek. Fellép Járai Márk, a Marco Sbar-
bati, az Other Planet, Nickson és az Intim
Torna Illegál. Két éjszaka a Rómer-házba
is betérhetnek a zenekedvelők, többek
között a Radio Panic, a Carbonfools, az

Akkezdet Phiai, a Sikztah kedvéért. A prog-
ram hajnalig tart. Május elsején délután 17
órától a Nefelejcs közben láthatjuk, hallhat-
juk először a Csángálló, majd a Hoppáré ze-
nekart. A két nap alatt kiállítások, filmvetíté-
sek színesítik a programot. 

A likócsi majálist hétfőn rendezik, a
helyszín ezúttal nem a közösségi ház ud-

vara, hanem a Vénusz presszó mel-
letti terület lesz. A prog-

ram délután két óra-
kor bográcspartival
kezdődik, a finom

falatokhoz a részön-
kormányzat jóvoltából

jelképes összegért jut-
hatnak hozzá a vendégek.

A jó ebédhez a Likócsi Dal-
kör, a Cserók Nótaklub, a

Gyárvárosi Dalkör és az Obsito-
sok szolgáltatnak muzsikát. A majá-

lison táncolnak a Kis Cserókok, be-
mutatkoznak az Ashihara karatehar-
cosai és a Fekete Impalák ugróköte-
les akrobatái. A gyerekek ingyen
használhatják a légvárat, öt óra után
a Tréfa Bábszínház előadása vár rájuk.

Az éjfélig tartó műsorban koncer-
tet ad Géczi András, az X-Faktor má-
sodik szériájának énekese, majd Tóth
Szilvia érkezik Szlovákiából. A mulatós
zene likócsi kedvelőit a Szega&Fredo
együttes szórakoztatja saját szerzemé-
nyekkel és örökzöld slágerekkel. Az ut-
cabál éjfélig tart, talp alá valóról a
Retró Duó gondoskodik. 

Kiskúton a hagyományos majális
várja a látogatókat, lesz kirakodóvásár,
vurstli, sör és virsli. A műsorról 13 órai
kezdettel a Rufus Zenekar, 15 órától a
Fatima hastáncosai, 16.40-től a
Bro’n’Sis hip-hop táncosai, 17 órától 
L.L. Junior, 17.40-től Zsolnai Béla és ze-
nekara gondoskodik. Este 19–21 óra
között ismét a Rufus Zenekar muzsikál. 

Idén is vár a majális

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: vasfői balázs

Látszólag könnyű témához, szórakoztató já-
tékhoz nyúlt a győri MASZEK főként ama-
tőr színészekből álló  társulata , amikor úgy
döntött, feldolgozza Kornis Mihály Körma-
gyar című darabját: a rendszerváltás előtti
évek jellemző embertípusai (utcalány, ka-
tona, fiatal elvtárs, fiatalasszony, férj, édes
kislány stb.) vándorolnak egyik ágyból a
másikba. Az erotikus téma azonban inkább
politikus, hiszen a sokszoros szerelmi há-
romszögek mögött egy helyét kereső társa-
dalom sajátos korrajza sejlik fel. Mint a lánc-
szemek kapcsolódnak egymáshoz a sze-
replők, akik filléres gondjaikon, álságos
kapcsolataikon, megrögzött hitükön vagy
éppen kiábrándultságukon keresztül mu-
tatnak képet egy általuk alkotott rendszer-
ről, amíg a kör be nem zárul. 

A mosolyt ébresztő múltba révedésben
akár párhuzamokat is kereshetnénk az új
kor erkölcsi dilemmáival, ám sokkal mé-
lyebb hatású lenne a dráma esetleges ak-
tualizálása, átdolgozása valamikor. 

Az amatőr színészekből és a Győri
Nemzeti Színház művészeiből is álló társu-

lat Körmagyarját legközelebb május 6-án
19 órakor mutatják be a Bahnhof Győri
Egyetemi Vigadóban, a Lapos Tanszéken.

Sorsok Körmagyarban
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ÁPRILIS 27., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 DTK 
11:00 Tetőtől talpig
11:30 Múzeumtúra 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély 
13:30 Marslakók 
14:00 Elcserélt lányok
14:45 Angyali érintés 
15:35 Capri - Az álmok szigete 
16:35 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán
21:40 Mindenből egy van 
22:35 Az Este 
23:10 Négy szellem
00:10 Melissa és Joey 
00:35 Waczak Szálló 
01:05 Everwood 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 

18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: Miami helyszínelők 
22:30 Gyilkos elmék 
23:35 Gyilkos elmék 
00:35 Reflektor
00:50 Törzsutas 
01:15 Kemény zsaruk 
02:10 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
10:50 EZO.TV
12:25 A láthatatlan ember 
13:15 A láthatatlan ember 
14:20 Marina 

Marina nagyon aggódik Paty
miatt, miközben az orvos
csak Ricardónak akarja el-
mondani, hogy mik lettek a
vizsgálat eredményei. Vero-
nica egy csellel megerősíti a
látogatóba érkező Laurában,
hogy Lucia egyre rosszabbul
van. Ricardo megtudja, hogy
Paty haldoklik. 

16:20 Csoda Manhattanben
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Megasztár 
00:05 Grimm 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:40 Alexandra Pódium
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek

05:40 Gyilkos sorok 
06:30 A kifutó 
07:20 A nagy házalakítás 
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok 
10:00 Columbo: Titkos ügyek 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők  
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
17:35 Gyilkos számok 
18:30 A nagy házalakítás
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Érzéki csalódás 
23:05 CSI: A helyszínelők  
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:55 Jackie nővér 
01:30 Érzéki csalódás 
03:05 Dawson és a haverok 
03:50 A nagy házalakítás

ÁPRILIS 28., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago 
10:30 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 Csurgó-Szeged férfi 

kézilabda-mérkőzés 
14:25 Castle 

A sikeres krimiíró egy gyilkos-
sági ügy közepébe csöppen,
ám ezúttal a rendőrségnek
van szüksége a tapasztalatai -
ra. Kate Beckett, a talpraesett
és öntudatos nyomozónő
azonban csöppet sem örül az
öntelt és szánalmas fickó
kényszerű társaságának.

15:30 Castle 
16:30 Az ifjú időlovagok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Csillag Születik - 2012 
21:55 Osztályalsó

23:50 Huligánok 
01:55 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Egyik kutya, másik nem! 
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Tűsarok 
12:00 Én is szép vagyok 
12:30 Bajnokok Ligája magazin 
13:00 Top Speed
13:30 Autóguru
14:00 Sheena, a dzsungel királynője 
15:00 Bűbájos boszorkák 

16:00 Hawaii Five-0 
17:00 Sas kabaré
18:00 Nagy takarítás 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 A medál 
21:25 Love Guru
23:00 Kótyagos szerelem 
00:45 EZO.TV
01:45 Kalandjárat 
02:10 Teleshop 
02:40 Vers éjfélkor - magyar versek

05:10 A kifutó 
05:55 Zsírégetők 
06:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
07:40 Dawson és a haverok 
08:30 Halottnak a csók 
09:25 Columbo: Nyugodjék békében 
11:15 Jane Eyre
12:15 Jane Eyre 
13:20 Szívek szállodája 
14:15 Szex és New York light 
14:45 Szex és New York light  
15:20 Éden Hotel 2. 
16:15 Éden Hotel 2. 
17:15 Sírba viszel
19:15 Le a fejjel! 
21:00 Jackie Brown 

00:00 Elveszett jelentés 
01:55 Az utolsó órában 
02:35 Francia csók 
02:40 Szex és New York light 
03:05 Szex és New York light 
03:35 Halottnak a csók

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:35 Alpok-Duna-Adria
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Hogy volt!? 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Csellengők
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Mindennapi hősök
14:40 Székely kapu 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! Megtaláltam! 
16:05 Magyar elsők 
16:25 Ízőrzők: Öttömös 
17:00 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Kulisszatitkok
20:00 Sándor Mátyás
21:00 Hírek 
21:05 Dunasport
21:15 Kultikon
22:10 Törzsasztal
23:05 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Beavatás 

05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
06:00 Magyar gazda
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Angi jelenti
10:30 KorTárs
11:00 Opera Omanban
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 Jelfák 
13:20 Tetőtől talpig
13:50 Nagy-Britannia 

madártávlatból
14:50 Családi űrutazás 
16:35 A Szövetség
17:30 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Jane Austen magánélete
22:10 Szeretettel Hollywoodból
22:40 Ibsen: Nóra 
00:50 Nagyon zene 
02:10 Porrá leszünk

05:25 Ezer év szentjei 
06:00 Gazdakör
06:25 Máramaros 
07:10 Százéves asszony 
08:15 Családi krónikák 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari 
10:00 Zarándokutakon 
10:30 Világ-nézet 
11:30 Munka-Társ 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Száműzött magyar irodalom 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:45 Sírjaik hol domborulnak... 
14:15 Önök kérték! 
15:10 Pannon expressz 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:15 A fantasztikus labirintus 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Hogy volt!?
19:30 Georges Feydeau: Bolha 

a fülbe 
22:25 Csík Zenekar a Művészetek 

Palotájában 
00:30 Dunasport
00:45 California Dreamin' 

(befejezetlen)
03:15 Vers
03:20 Himnusz 
03:25 Duna anzix 
03:40 Munka-Társ

Viasat3, április 27., péntek, 10:00

Columbo: Titkos ügyek
Amerikai krimi

Egy gyilkosság helyszínén két
holttestet találnak, s minden
jel arra utal, hogy a két férfi
megölte egymást. De vajon mi

lehetett az indítékuk? Az egyetlen értékelhető nyom
Columbo felügyelő számára egy fekete-fehér fénykép
darabja az egyik áldozat kezében. Egy biztosítási
ügynök keresi fel nem sokkal ezután a detektívet, aki
azt állítja, hogy az áldozatoknak köze lehet egy hat
évvel ezelőtti bankrabláshoz. A zsákmány azóta sem
került elő, de van egy fénykép, amelyen a pénz rejtek-
helye látható. A fotót nyolc darabra vágták szét, s a da-
rabok nyolc különböző embernél vannak. 

Duna Televízió, április 27., péntek, 16:25

Ízőrzők: Öttömös Magyar ismeretterjesztő film

Öttömös jellegzetes alföldi tájon fekszik: homoki legelők, homokpusz-
ták, telepített erdők, növénykultúrák veszik körül. Ezúttal néhány re-
cepttel szolgálunk azok számára, akik még csak most ismerkednek a
spárgával, ezzel a puritán, ámde jól variálható zöldségfélével.

M1, április 28., szombat, 20:10

Jane Austen magánélete
Angol–amerikai–ír életrajzi dráma

Mr.  és Mrs.  Austen a gazdag Mr. Wisley-t nézte ki lányuk
jövendőbelijének, de Jane makacs volt, szembe ment a
hagyományokkal. Megismerkedett a kicsapongó életet
élő, de nagyon sármos jogtudós Tom Lefroy-jal és szik-
rázó, romantikus szerelem bontakozott ki közöttük. 

TV2, április 28., szombat, 21:25

Love Guru
Amerikai vígjáték

Pitka egy amerikai, akit gyermekként
egy indiai asram kapujába tettek, és akit
ily módon guruk neveltek fel. Felnőtt-
ként visszaköltözik az Államokba, hogy
hírnévre és vagyonra tegyen szert a spi-
ritualitás világában. Sajátos módszereit
azonban igencsak próbára kell tennie,
amikor azt a feladatot kapja, hogy simít-
son el egy összezördü-
lést a Toronto Maple
Leaf hokicsapat sztárja,
Darren Roanoke és fele-
sége között. 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

A TAVASZI SZUPER AKCIÓNK FOLYTATÓDIK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

• május 7-tôl 40 órában 
• napi 4 óra, délelôttönként, több szinten is  • 450 Ft/óra

– május 2-tôl kezdô német nyelvtanfolyamok álláskeresôknek 
a délutáni órákban 

– általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szókincs is
– tréningek a tavaszi ÖSD, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ 

és ZÖLD ÚT nyelvvizsgákra –magánbérletben és csoportban is.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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ÁPRILIS 29., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 

10:00 Trendmánia 
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:00 Míg a halál el nem választ 
12:30 Gossip Girl - A pletykafészek  
13:30 Gossip Girl - A pletykafészek 
14:25 Hetedik érzék
15:20 Tru Calling - Az őrangyal 
16:25 Elnökcsemete 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11 
20:00 Összekutyulva 
21:55 Heti hetes
23:15 Ketten Texasért 
01:10 Portré

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné 
09:40 Nagy Vagy! 
10:40 Kalandjárat
11:10 Stahl konyhája
11:40 Borkultusz 
12:10 Talpig nő 
12:40 Több mint TestŐr
13:10 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:10 Monk - Flúgos nyomozó 
15:10 Bűbájos boszorkák 
16:10 Másodállás 
16:40 A medál 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Szakíts, ha bírsz 

22:10 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:10 Elit egység 
00:10 Bábel 
02:30 EZO.TV
03:05 Napló 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek

05:45 Szívek szállodája 
06:30 Columbo: Titkos ügyek 
08:15 Véznák kontra dagik 
09:15 Anya, csak egy van! 
09:45 A nagy házalakítás 
10:40 A nagy házalakítás 
11:40 Trendközelben
12:10 Fletch 2. - Szenzációs ajánlat 
14:00 Szex és New York light 
14:35 Szex és New York light 

Carrie és politikus barátja, Bill
már három hete kampányol-
nak egymás érdekei ellen...
Az egyik egy szép nőt akar, a
másik meg nem akar egy öre-
gedő pasit. Charlotte tovább
folytatja férjhez menési kam-
pányát, de hát már nem ő
lesz az Év Asszonya valószínű-
leg. Bulit szervez, hogy ne
érezze magát egyedül, de
hamar megbánja.

15:05 Éden Hotel 2. 
16:05 Éden Hotel 2. 
17:05 Balek-suli 
19:00 Négy esküvő
20:00 CSI: Miami helyszínelők
21:00 A célszemély 
21:55 Austin Powers - Aranyszerszám
23:50 Sírba viszel 
01:45 Trendközelben
02:10 Anya, csak egy van! 
02:40 CSI: Miami helyszínelők 
03:25 A célszemély

VIASAT3
06:00 Gazdakör 
06:25 Talpalatnyi zöld 
07:00 A néma levente 
08:50 Magyar elsők 
09:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
10:00 Élő egyház 
10:30 sten kezében 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Újszegedről
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers 
12:15 Nyelvőrző
12:45 Akadálytalanul 
13:15 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Szerelmes földrajz 
14:40 Hazajáró 
15:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:30 A száztizenegyes 
16:45 Azurexpress 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Önök kérték!
20:00 A három testőr: A Milady 

bosszúja 
21:40 Klubszoba
22:35 Dunasport 
22:55 Pina Bausch - Táncoljatok, 

táncoljatok, különben elvesztek 
00:40 Vers 
00:45 Himnusz

05:54 Hajnali gondolatok
05:55 Magyar gazda 
06:25 Esély 
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Katolikus krónika
09:40 Cigánypasztoráció 
10:15 A Biblia a magyar képző-

művészetben 
10:30 Református magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Jelenti magát Jézust
11:30 Az utódok reménysége 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Zegzugos történetek 
12:35 Anno 
13:05 Napló 
13:10 Hajnali háztetők 
14:35 Napló 
14:45 Út Londonba
15:15 Telesport 
15:50 Telesport 
18:00 Rex Rómában 
18:50 A Lényeg 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Magyarország, szeretlek! 
21:25 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Munkaügyek - IrReality Show 
22:25 Alatriste kapitány 
00:50 Engedd el! 

ÁPRILIS 30., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A Lényeg 
05:55 Roma Magazin
06:25 Domovina 
06:55 Ma Reggel
09:00 Rex Rómában 
09:50 Koldus és királylány 
11:25 A világ meséi 
11:40 A világ meséi 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Zöld Tea
12:40 A Szövetség 
13:35 Marslakók 
14:05 Archer kalandja 
15:50 Retró kabaré
16:20 William és Kate - egy álom 

valóra vált 
17:55 Sharpay csillogó kalandja

Sharpay Evans a kutyájával
New Yorkba költözik, hogy
megvalósítsa az álmát és
híres színésznő legyen. De a
nagyvárosi élet szinte sokkha-
tással van rá, valamint a pro-
ducerek inkább a kiskutyá-
jára, Boira kíváncsiak.

19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Hacktion 
21:40 Üvegtigris 
23:25 Éjszakai rohanás 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 Míg a halál el nem választ 
10:30 Míg a halál el nem választ 
11:00 A fehér csóka 

12:45 Viszem a bankot 
14:30 Szívtelen bosszú 

Sandy Barlow-nak sajátos
hobbija van. Sikeres családo-
kat tesz tönkre úgy, hogy
gyermekbántalmazással rá-
galmazza meg az anyát, és a
hatóságokkal elveteti a gyere-
keket. Legújabb áldozata a
Jenks házaspár, Sarah és Ivy,
akik hajlandók neki pénzt 
kölcsönözni. 

16:25 Csonthülye 2. - Csapás a 
múltból 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Alvin és a mókusok 
20:50 Hidalgo - A tűz óceánja 
23:30 Rómeó és Júlia 
01:50 Hülyeség nem akadály 

05:45 Gyilkos sorok 
06:35 A kifutó 
07:30 A nagy házalakítás 
08:20 Gyilkos sorok
09:15 Gyilkos számok 
10:10 Fletch 2. - Szenzációs ajánlat 
12:05 Balek-suli 

14:00 Austin Powers - 
Aranyszerszám 

15:55 Le a fejjel! 
17:40 Damaszkusz kincse 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok 
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 Életfogytig 
00:25 Anyu és a milliomos 
02:10 Életfogytig 
03:55 A szépség és a szörny 

VIASAT3
05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tv2 matiné 
10:55 EZO.TV 
12:30 Múmia - Az elveszett tekercs 

nyomában 
13:45 A kiválasztott – Az amerikai 

látnok
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:45 Bűbájos boszorkák 
16:45 Cápamese 
18:30 Tények
19:05 Shrek 2. 
20:50 NCIS 
21:50 NCIS: Los Angeles 
22:50 Hatalmas szív 

00:50 EZO.TV 
01:25 Aktív Extra 
01:50 Vers éjfélkor - magyar versek

04:30 Önök kérték! 
05:25 Gazdakör
05:35 Élő egyház 
06:05 Isten kezében 
06:30 Klubszoba 
07:25 Törzsasztal
08:20 Misi, a víziszörny 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 A botcsinálta doktor 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers 
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Illényi Katica és testvérei 
15:15 100 éve történt 
15:20 Rebecca, az első feleség 
17:00 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:40 Egy tiszta nő 
19:30 Egy tiszta nő 
20:25 Háború a nemzet ellen
21:45 Dunasport 
21:55 Tűzveszély 
23:35 Sportaréna 
00:30 A. Vivaldi: Négy évszak
01:15 Vers 
01:20 Himnusz
01:25 Élő egyház 
01:50 Medicik és magyarok 
02:35 Család-barát 
03:30 Kívánságkosár

Duna Televízió, április 29., 
vasárnap, 16:45

Azurexpress
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Rák Tamás, az ifjú
tanár a legénybúcsú-
jának estéjén megaka-
dályozza, hogy egy fia-

tal, magányos lány, Teri öngyilkos legyen.
Mivel a lánynak nincs hová mennie, ha-
zaviszi magával a lakására és pénzt ad
neki, hogy elutazhasson a nagynénjéhez.
Másnap az esküvő után feleségével, Erná-
val a Velencébe induló vonaton Terivel ta-
lálkozik, aki tévedésből rossz vonatra
szállt, és a jegyét is elvesztette. 

RTL Klub, április 29., vasárnap, 20:00

Összekutyulva
Amerikai családi vígjáték

Dave Douglas kerületi ügyész kapja a sok indulatot kiváltó ügyet: a til-
tott állatkísérletek folytatásával vádolt laboratórium védelmét. Vélet-
len folytán Dave megfertőződik a szupertitkos, genetikai mutációt elő-
idéző szérummal. Egyre inkább kezd a négylábúakra hasonlítani. 

M1, április 30., hétfő, 16:20

William és Kate – egy álom 
valóra vált
Amerikai–angol életrajzi dráma

A „William és Kate” azt a történetet meséli el, hogy a
brit trónörökös és a polgári családból származó bájos
lány közötti barátságból hogyan bontakozott ki a sze-
relem, és miként kápráztatták el a világot eljegyzésük-
kel. Szerelmüket attól a pillanattól fogva követhetjük
végig, hogy a nagynevű skóciai St.
Andrews Egyetemen találkoztak, ami-
ből kilenc éve tartó szerelem bontako-
zott ki. Helyzetüket tovább nehezítet-
ték a királyi udvar elvárásai, a társa-
dalmi nyomás, valamint a felfokozott
médiaérdeklődés.

TV2, április 30., hétfő, 16:45

Cápamese Amerikai animációs film

Oszkár kis hal a nagy tóban, az eszénél csak a
szája jár gyorsabban, és miközben a Bálnamosó-
ban gürcöl „vakardhalként”, arról álmodozik,
hogy egy nap kifogja az aranyhalat és felkerül a
Korál csúcsára, a gazdagok és híresek közé. 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

www.gyorplusz.hu
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MÁJUS 1., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Anno 
05:55 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm
06:55 Ma Reggel
09:00 Grimm meséiből: Csipkerózsika 
10:00 A világ meséi 
10:20 Koldus és királylány

Hamil, a jószívű király addig
nem tud trónörököst hozni a
királyi udvarba, amíg Ga-
mesh, a gyerek-varázsló ezt
nem teszi lehetővé. A helyzet
azonban rosszra fordul ami-
kor az öreg Epos ellenállása
miatt a király fiúgyermekét
egy kislányra cserélik, aki a
Mirabella nevet kapja. A király
igazi fiát egy parasztcsalád
gondjaira bízzák.

12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Mindenből egy van 
13:00 Hacktion 
14:00 Vodafone Belvárosi Nagydíj 
17:00 Koncert Majális 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Gettómilliomos
22:10 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:35 Tudorok 
00:30 A rejtélyes XX. század
01:05 Angi jelenti 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Tv2 matiné
10:00 Lucky Luke - Irány a vadnyugat 
11:35 A Jetson család 
13:05 Híd Terabithia földjére
14:55 Lökött örökösök 

A Bournemouth hercegi csa-
ládot évek óta átok sújtja. Fo-
lyamatosan botrányokat okoz-
nak és a család állandó nevet-
ség tárgya. A tizenegyedik
herceg feleségével tovább
erősíti a Bournemouthok
rossz reputációját. A házas-
pár véletlenül egy étterem-
ben felejti legkisebb gyer-
mekét. Amikor visszatérnek a
csecsemőért, egy másik
gyermeket találnak a helyszí-
nen. Az igazi herceget egy
szegény pakisztáni család
veszi magához. 

16:35 Lemony Snicket - 
A balszerencse áradása 

17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:05 Harmadik Shrek 
20:50 Zorro álarca 
23:20 Lesz ez még így se! 
01:50 My Fair Lady

05:30 A kifutó 
06:20 Gyilkos sorok 
07:15 A kifutó 
08:05 A nagy házalakítás 
08:55 Gyilkos sorok 
09:50 Damaszkusz kincse 
11:45 Drágám, terhes vagyok! 
13:50 Astro Boy
15:40 Jane Eyre 

16:35 Jane Eyre 
17:45 Damaszkusz kincse 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 48 óra 
00:10 Drágám, terhes vagyok! 
02:15 48 óra 
03:50 A szépség és a szörny

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Roma Magazin 
06:05 Domovina
06:35 Scientia Hungarica 
07:30 Az állatok világa 
08:05 Myrsky, a juhászkutya 
09:40 Zebra
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Kivilágos kivirradtig 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Illényi Katica és testvérei 
15:25 Rebecca, az első feleség 
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Egy tiszta nő 
19:25 Egy tiszta nő
20:20 Úrvacsora 
21:40 Dunasport
21:45 Az ígéret szép szó 
23:50 Lamantin Jazz Fesztivál 
00:20 Vers
00:25 Himnusz 
00:30 Lélek Boulevard 
00:55 Magyar elsők 
01:15 Tengerek világa 
01:45 Zebra
02:05 Nyelvőrző
02:35 Család-barát
03:30 Kívánságkosár

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Mélytengeri élővilág 
10:45 A javulás útja 
12:35 Hullajó hullajelölt 
14:25 Az oroszlán

16:30 Aranyeső Yuccában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Dr. Dolittle 

Dr. Dolittle (Eddie Murphy)
élete gyökeresen megválto-
zik, amikor észreveszi, hogy
ért az állatok nyelvén. A doki
lakását hamarosan eláraszt-
ják a kacsák, galambok, bir-
kák, kecskék, majmok, lovak,
disznók, pingvinek és egyéb
állatok.

20:35 Godzilla 
23:20 Jackie Brown

MÁJUS 2 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Emberbútorok
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Marslakók 
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:45 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Kasszasiker 
21:30 Pesty Fekete Doboz
22:25 Az Este 
23:00 KorTárs
23:30 Árnyékban harcolók - Európai 

ellenállók a nácizmus ellen 
00:30 Zegzugos történetek 
00:55 Everwood 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 A kifutó 
06:30 Gyilkos sorok 
07:25 A kifutó 
08:15 A nagy házalakítás 
09:10 Gyilkos sorok 
10:10 Damaszkusz kincse 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők 
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Nyomtalanul 
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 

A helyszínelők egy gyilkosság
ügyében nyomoznak Lindsay
iskolájában és kapcsolatot 
találnak a gyilkosság és 
bizonyos múltbéli események
között.

23:15 Shameless - Szégyentelenek 
00:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:10 Shameless - Szégyentelenek 
02:10 A nagy házalakítás 
02:55 A kifutó

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Winnetou bosszúja 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 

16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 
20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House 
22:20 Született feleségek
23:20 Én is szép vagyok 
23:50 Aktív
00:25 Tények Este
01:00 Doktor House 
01:50 Született feleségek 
02:40 Babavilág 

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Srpski Ekran
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Majális után... 
08:30 Híradó 
08:35 Heuréka! Megtaláltam! 
09:05 Önök kérték! 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Nyelvőrző
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Akadálytalanul 
14:40 Kulisszatitkok 
15:10 Hazajáró 
15:40 Magyar elsők 
16:00 KOGART kiállítások 2006-2011 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Sakk, Kempelen úr!
20:00 A nagy trakta 
21:40 Hírek 
21:50 Dunasport
21:55 Kultikon
22:50 A Magyar Virtuózok Kamara-

zenekar és Vásáry André 
előadása a Hilton Budapest 
Báltermében 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva 
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 

Juan Miguel megdöbben,
amikor Lindával látja apját, 
de Osvalo és Linda kimagya-
rázzák magukat. Ximena 
elmondja anyjának, hogy 
terhes valakitől, de Juan 
Miguellel elhiteti, hogy övé 
a gyerek. Israel a kórházban
belehal sérüléseibe.

17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt 
21:25 Legyen Ön is Milliomos!
22:35 Házon kívül
23:05 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
23:45 Reflektor
00:00 Ments meg! 
00:50 Ments meg!

M1, május 1., kedd, 20:10

Gettómilliomos
Angol–amerikai filmdráma

A legnépszerűbb ve-
télkedő, a Legyen Ön
is milliomos! indiai
változatában a tizen-
nyolc éves, gettóból
származó Jamal Ma -

lik egyetlen lépésre van a húszmillió rúpiás főnyere-
ménytől. Már csak a döntő kérdés van hátra. A játék-
vezetőnek, Prem Kumarnak egyáltalán nem tetszik a
helyzet alakulása, az, hogy egy senki került helyette a
reflektorfénybe. A műsor végén rendőrök várják a fia-
talembert. Csalással gyanúsítják, nem hiszik el, hogy
tudhatta az eddigi válaszokat. 

Viasat3, május 2., szerda, 10:10

Damaszkusz kincse
Olasz kalandfilm

Marie és Andrea ugyan há-
zastársak, mégis külön
élnek: sok a munkájuk és a
saját életüket akarják élni.
Aki mindezt megszenvedi,
az a kisfiuk, Paolo. Egy lí-
biai lány, Mayda vigyáz rá,
és nagyon ragaszkodik

hozzá. Egy nap azonban elrabolják őket. Marie és
Andrea tehetetlenek. Andrea arra gondol, hogy
talán azokért a számítógépes lemezekért zsarolják,
amiket épp a szíriai kormány megbízásából készít,
mivel kiderül, hogy Mayda szíriai.

Duna Televízió, május 2., szerda, 22:50

A Magyar Virtuózok 
Kamarazenekar és Vásáry André
előadása a Hilton Budapest 
Báltermében Magyar koncertfilm

Hazánk egyetlen férfi szopránja, a három arany- és egy
platinalemezzel büszkélkedő énekművész és a Kossuth-
díjas hegedűművész, Szenthelyi Miklós nevével fémjel-
zett, nemzetközi rangú kamarazenekar közös gálakon-
certtel köszöntötte a hölgyeket március 10-én a Hilton
Budapest Bálteremben. Az előadáson bravúráriák, kama-
razenekari darabok, cross-over dallamok és örökzöld
filmslágerek csendültek fel, többek közt Haydn, Vivaldi,
Giordani, Händel, Saint-Saens, Webber és Morricone szer-
zeményeiből válogatták össze műsorukat.
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MÁJUS 3., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 Az éden titkai 
14:15 Sarokba szorítva
15:15 Döglött akták 
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
17:20 Teresa 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt
21:25 Megapiranha 

23:30 Tudorok  
00:40 Reflektor
00:55 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:10 A Silla királyság ékköve 
10:15 Poén Péntek
11:10 Kasszasiker 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:30 Marslakók 
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali érintés 
15:45 Capri - Az álmok szigete 
16:40 MM
17:40 Everwood 
18:30 Maradj talpon! 

Izgalmas műveltségi vetél-
kedő, amely mindenkit levesz
a lábáról! A kiválasztott játé-
kos tíz kihívóval küzd a 25 
milliós fődíjért. 

19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Marslakók 
20:40 Elcserélt lányok 
21:30 Fábry 
22:50 Az Este 
23:25 Magamra találva 
01:15 Everwood 
02:00 MM

05:55 Gyilkos sorok 
06:45 A kifutó 
07:40 A nagy házalakítás 

A show úgy indul, hogy a de-
signer csapata meglepetés-
ként betoppan a kiválasztott
családhoz, és elrepítik őket
egy izgalmas vakációra. Amíg
a család távol van összesen
csak hét napjuk van, hogy tel-
jesen renoválják a házat.

08:30 Gyilkos sorok 
09:30 Nyomtalanul 
10:25 Columbo: Gyönyörű gyilkos 
11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:55 A nagy házalakítás 
13:55 Shark - Törvényszéki ragadozó 
14:45 Shark - Törvényszéki ragadozó 
15:40 CSI: A helyszínelők 
16:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:35 Nyomtalanul 
18:30 A nagy házalakítás 
19:30 Jóbarátok 
19:55 Jóbarátok
20:25 Két pasi - meg egy kicsi 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi
21:20 Éden Hotel 2. 
22:20 CSI: A helyszínelők 
23:15 Nikita 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:00 Nikita 

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 Tiszta szerencse 
14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 Csoda Manhattanben 
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem 
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban 

Tamás meghozza döntését,
majd rögtön kihívás elé állítja
az élet. Veronka hazatér Vik-
torhoz és nem várt változá-
sokra lesz figyelmes. Közben
Betty kínos helyzetbe kerül
Kardos miatt...

20:40 Jóban Rosszban 
21:20 Spancserek
23:25 Aktív
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Spancserek 
02:50 Segíts magadon! 
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Ecranul nostru
07:00 Kárpát Expressz 
07:30 Híradó 
07:35 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Közbeszéd 
09:00 Világ-nézet 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Pannon expressz 
11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték
14:40 Határtalanul magyar 
15:10 Száműzött magyar irodalom 
15:40 Hazajáró pillanatok 
15:45 Zakopánei üvegfestészet 
15:55 Gdanski anzix 
16:30 Térkép
17:00 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:05 Sakk, Kempelen úr!
20:00 Egri csillagok 
21:25 Hírek 
21:30 Dunasport
21:35 Kultikon
22:30 A Muzsikás együttes és a 

Danubia Zenekar koncertje 
00:20 Koncertek az A38 hajón 

TV2, május 3., csütörtök, 21:20

Spancserek Amerikai romantikus vígjáték

Peter, a menő ingatlanügynök arra készül, hogy elvegye álmai asszonyát.
Ám rájön, hogy nincs olyan barátja, akit felkérhetne esküvői tanúnak.
Peter a legkülönfélébb módszerekkel próbál sebtében szert tenni egy, a

célnak megfelelő barátra, mígnem talál-
kozik az agglegény Sydneyvel. A fickó
pont az ellentéte, vicces és vonzó alak,
Miközben egyre közelebb kerülnek egy-
máshoz, Pe ter úgy hidegül el Zooeytól.
Hamarosan választania kell a menyasz-
szonya és az új haverja között

M1, május 3., csütörtök, 23:25

Magamra találva Amerikai krimi

Az alkoholista ügy  véd,
Derric Hall éle te ka -
tasz trofális. Teljes egé -
szében az any ja uralja,
s nagyon szereti meny -
asszonyát, mégsem ké -

pes vele önálló éltet kezdeni. Teljes kudarcnak
tartja életét és egy este azt kívánja, bárcsak min-
den a feje tetejére állna. Másnap Zane egy bűnöző
bőrében ébred. Úgy tűnik, helyet cseréltek.

Duna Televízió, május 3., csütörtök, 15:10

Száműzött magyar irodalom
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

Az egypárti kommunista diktatúra kezdete
után a magyar irodalom tankönyvekből tuda-
tosan kihagyták mindazokat a jelentős írókat,
költőket, akiknek életműve nem volt alkal-
mas arra, hogy a meghirdetett kommunista
ideológia eszközévé váljanak. Sorozatunkban
ilyen művekből mutatunk be válogatott rész-
leteket, ismert színészek tolmácsolásában.
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JÁTÉK ÁLLATMENHELY

szerző: szigethy teodóra

A Győri Állatmenhely munkatársai
1569 állatot mentettek meg 2011-
ben. A kitartó és áldozatos állatvé-
delmi tevékenységet a Magyar Ál-
latvédő és Természetbarát Szövet-
ség is elismerte, a győri Emberek
az Állatokért Alapítvány megkapta
a „Kiváló Állatvédelmi Szervezet”
megtisztelő kitüntetését.

A kitüntetés több mint 15 év és
sok ember munkájának, támogatá-
sának elismerése egyben, s tükrözi
azt az összefogást, ami nélkül nem
jutott volna a győri menhely idáig –
mondja Magyar Gabriella, az Em-
berek az Állatokért Alapítvány mar-
ketingmunkatársa.

Ahhoz, hogy a Győri Állatmen-
hely segítői évente több mint 1200
kutyát és 300-350 macskát meg
tudjanak menteni, szükség van se-
gítőkre. Az eredmények eléréséhez
mindazok hozzájárulnak, akik az
adójuk egy százalékát az állatmen-
helynek ajánlják fel.

A támogatók közreműködése
azért is fontos, mert közhasznú ala-
pítványként nem kapnak állami tá-

Kiváló minősítés 
az állatmenhelynek

mogatást, a hozzájuk kerülő renge-
teg kutya és cica állatorvosi ellátása
pedig 13 millió forintra rúg. Magyar
Gabriella rámutatott, a menhelyen
nem altatnak el állatot, amelyik gyó-
gyítható, annak küzdenek az életé -
ért. Az alapítvány az adó 1 százalé-
kokból befolyt összeget az állator-
vosi költségekre fordítja. Ám ezen
felül még rengeteg kiadás jelentke-
zik a menhely életében: az állatele-
delek költsége is magas, tisztító- és
takarítószereket kell vásárolni, vala-
mint az állatgondozók bérét is ren-
dezni kell. Mindezeken túl állatok
egészségének megőrzése érdeké-
ben folyamatosan fejleszteni is kell
a menhelyen: többek között meg-
kezdték a cicaelkülönítő felújítását,
valamint megépítettek négy nyári
kiskutyakennelt.

A Győri Állatmenhely csatlako-
zott az Állatvédőrséghez is. Önkén-
tesei és állatgondozói egy része el-
végezte a képzést, majd megkapta
hivatalos Állatvédőr igazolványát.

Magyar Gabriella hangsúlyozta,
ha valaki beírja az adóbevallásba az
alapítvány adószámát, akkor köz-
vetve ugyan, de állatmentővé válik.

1. a b c 
2. a b c 
3. a b c 
4. a b c 
5. a b c 
6. a b c 
7. a b c 
8. a b c 
9. a b c 
10. a b c 

11. a b c 
12. a b c 
13. a b c 
14. a b c 
15. a b c 
16. a b c 
17. a b c 
18. a b c 
19. a b c 
20. a b c 

A játék helyes megfejtései
Összesítő lap

Nyerjen 25 kg etetőanyagot!

Győr Plusz–MMX 
tavaszi nagy horgászjáték!

Új játékot indít a Győr Plusz szerkesztősége. A mostanin kívül
jövő heti számunkban is megtalálhatja három egyszerű kérdé-
sünket, amelyekre válaszolva nagy értékű ajándékot nyerhet! A
helyes megfejtők közül egy sporttársunk 25 kg etetőanyagot tar-
talmazó csomagot nyer. 
A nyereményt Magyar Gábor, a 2011-es országos egyéni nem-
zeti horgászbajnokság győztese adja át az MMX Horgászcent-
rumban. (9012 Győr, Királyszék út 29.)

A válaszokat május 9-ig várjuk az alábbi
címekre:  jatek@gyorplusz.hu 

vagy 9002 Győr, Pf. 78. 
Jelige: Horgászjáték. 

Sorsolás május 10-én.  

1. Az országos horgászrend szerint hány
centiméter a ponty legkisebb kifogható
mérete?

2. Az országos horgászrend szerint mikor
jár le a süllő fajlagos fogási tilalma?

3. Hol található az MMX Horgászcentrum?

Véget ért a Győr Plusz és a Hungary Skydive közös játéka. A négy héten
át megjelentetett kérdésekre helyesen válaszolók között kisorsoltuk az
50 ezer forint értékű díjat. A tandemugrást Zöld Zoltán nyerte, gratu-
lálunk! A szerencsés nyertes a május elsejei péri repülőnapon ugorhat
ki profi társával egy repülőgépből, és ereszkedhet a földre. 
A péri reptéren egyébként mintegy tíz év után újra elérhető közelségbe
került az ejtőernyőzés a győriek számára. A lehetőségekről érdeklődni
a Hungary Skydive Kft.-nél lehet a 06-70/4555-455-ös telefonszámon
vagy a foldvari.sandor@hungaryskydive.hu e-mail címen.

Beugrunk Győrbe:
megvan a nyertes



20 / + / 2012. április 27.

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

A TÁNC VILÁGNAPJA alkalmából a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola növendékei lépnek a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központ színpadára ma 17
órától. Az előadáson többen saját koreográfiájukat tán-
colva bizonyítják tehetségüket, az est zárásaként a Ha-
mupipőke szvit változatát láthatja a közönség. A Győri
Balett vasárnap a Queen balettet mutatja be a nemzeti
színházban 19 órától. A tánc világnapját 1983 óta, a
klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges No-
verre születésnapján, április 29-én ünnepeljük.

NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ TALÁL-
KOZÓ helyszíne lesz vasárnap reggel nyolc
órától délután háromig a Veres Péter mező-
gazdasági iskola. Az érdeklődők fém- és pa-
pírpénzeket, kitüntetéseket, érméket, plaket-
teket, jelvényeket, régi képeslapokat, bélyege-
ket, metszeteket, részvényeket, telefonkártyá-
kat és egyéb régiségeket láthatnak, cserélhet-
nek, vásárolhatnak.  

A KÜRTÖS című koncert ma 19 órakor kez-
dődik a Richter Teremben. A világhírű Buda-
pest Fesztivál Kürtkvartett fellépése a filhar-
monikus Varga Tibor bérlet hangversenyeinek
koronája. Zenél a Győri Filharmonikus Zene-
kar, vezényel Berkes Kálmán. A koncertet a
Magyar Televízió rögzíti és egy későbbi idő-
pontban közvetíti.  

DIÁK MÓNIKA VIKTÓRIA képzőművész
munkáiból nyílik kiállítás május 4-én 18 órakor
az Esterházy-palota aulájában. Az Elillanó me-
sevilág című tárlatot Csurák Erzsébet és
Grászli Bernadett ajánlják az érdeklődők figyel-
mébe. Az alkotó Ausztráliában nőtt fel, képgra-
fikai tanulmányait Sydneyben végezte, az ot-
tani közönség számos kiállításon láthatta a kü-
lönleges műveket, melyek egy elképzelt mese-
világot idéznek. A kiállítás június 30-ig látható. 

BOGARAK, LEPKÉK, MADARAK hó-
napja lesz május a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtárban. Az első előadáson, május 3-án,
csütörtökön 17 órától dr. Merkl Ottó biológus
beszél hazánk bogarairól.  

FÚVÓSOK tavaszi ízekkel címmel koncert
lesz a PÁGISZ ÁMK-ban, ma este hat órától. A
Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekarát Ko-
vács Tamás József, a Rába Koncert Fúvósze-
nekart Taletovics Márton vezényli.

TANÉVBÚCSÚZTATÓ HANGVERSENYT
rendeznek május 2-án 18 órától a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Apáczai-karán, a Liszt
Ferenc u. 17. szám alatti épület kertjében.
Közreműködnek az ének-zenei tanszék együt-
tesei, oktatói és hallgatói. A gasztronómiai él-
ményekről a Hotel Famulus oktatószálloda
gondoskodik.

A VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM kiállí-
tóhelyei közül az Esterházy-palota április
30-án és május 1-jén 10 órától 18 óráig lesz
nyitva, megtekinthető a Goya-kiállítás, a
Radnai-gyűjtemény és Pottyondi Ákos fotó-
művész tárlata. A Napóleon-ház, a Borsos-
és a Kovács Margit-kiállítás, a Váczy-gyűj-
temény és a volt zsinagóga az ünnep alatt
zárva tart. 

DSIDA JENŐ költé-
szetéről tart előadást
Láng Gusztáv iroda-
lomtörténész a Mű-
hely-est vendégeként
május 3-án, csütörtö-
kön 17 órától a Zichy-
palotában.  

SPIRITUÁLIS ESTET rendeznek május 5-
én, szombaton 17 órától a Leier City Center-
ben. Meditatív dalok csendülnek fel Sri
Chinmoy szerzeményeiből, vers, próza és
festészet is várja az érdeklődőket. Levetítik
a Sri Chinmoy súlyemelését bemutató fil-
met, egy felemelő utazást a belső békétől a
külső erőig. A részvétel ingyenes, bejárat a
helyközi autóbusz-pályaudvar felől. 
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szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap
elsétálunk gyönyörű műemlé-
keink előtt, és közben nem is
sejtjük, micsoda értékek birto-
kában vagyunk, milyen kalan-
dos történeteket, hihetetlen le-
gendákat rejt egy-egy belvá-
rosi ház, szobor vagy festmény.
Izgalmas túrára hívom hát az
olvasót, tartson velem, fedez-
zük fel együtt Győr szépségeit!
Sétánkhoz Jakab Petrát, a
Győri Polgármesteri Hivatal
idegenforgalmi referensét kér-
tem fel, kalauzoljon minket,
mutassa meg nekünk Győr cso-
dás titkait.

Az elmúlt részben a Széchenyi térre ér-
keztünk, és elkezdtük felfedezni külö-
nös értékeit. Utunkat innen folytatjuk.

– Most kiderül, mennyire figyeltél!
Emlékszel még, hova menekült a
frigyládás történet üldözött kato-
nája? – kérdezte Petra.

– Hát persze, hogy emlékszem! A je-
zsuita rendházba! – vágom rá büszkén.

– Az épület eredetileg valóban a je-
zsuitáké volt, miután 1627-ben meg-
telepedtek Győrött. Rendházat,
templomot és gimnáziumot is építet-
tek, II. József császár azonban felosz-
latta a rendet, és a XIX. század elején
az épületegyüttes a bencések tulaj-
donába került. A római Il Gesu mintá-
jára épített Szent Ignác-templom épí-
tőmestere az olasz Baccio del Bianco
volt. A mellette álló épületben ka-
pott helyet a gimnázium. Érde-
kes, hogy a bencések két gim-
náziumot működtetnek az or-

szágban, és nem is túl messze egy-
mástól, hiszen a győrin kívül Pannon-
halmán oktatják a diákokat. A Szé-
chenyi téren álló intézményben taní-
tott két jó barát és unokatestvér,
Czuczor Gergely és Jedlik Ányos, ők
láthatók a mellettünk lévő köztéri al-
kotáson. Utóbbi nemcsak bencés
szerzetes, hanem feltaláló fizikus is
volt, nevéhez többek között a dinamó
és a szódavíz feltalálása köthető. – A
szódavíztől pedig csak egy „hosszú-
lépés” választotta el őt a közkedvelt
ital, a fröccs feltalálásától – jegyzi
meg viccesen Petra. – Sokan úgy
tartják, Jedlik egy fóti szüret alkalmá-
val elegyítette a szódát fehérborral,
de biztosak lehetünk benne, az első
fröccsöt Győrben itták, a találmány
nyilvános premierje előtt, még a kí-
sérleti szakaszban.

– Tudod, hogy milyen utca nyílik a
térről? – vizsgáztat újra kísérőm.

– Igen, tudom. A Liszt Ferenc utca,
és még mielőtt megkérdezed, itt ta-
lálható a róla elnevezett zeneiskola is.

– Valóban, csakhogy én nem ezt
akartam kérdezni. Hanem azt, hogy
vajon miért viseli éppen ez az utca a
világhírű zeneszerző nevét.

Mivel erre már nem tudok
(meg)felelni, feljebb sétálunk, és köz-
ben Petra mesélni kezd egy újabb
történetet. A Liszt Ferenc utca 13-as
számú épületében a régi megyeháza
működött. A kiváló magyar zene-
szerző 1840-ben tartott az épületben
nagy sikerű koncertet. Így kötődik a
művész városunkhoz és az utcához.
Ha belépünk az épület udvarába, ala-
csony vasajtókra lehetünk figyelme-

sek. A régi megyeházán, épp úgy,
mint a régi városházán, börtön is

működött. A cellák egyikében
egy furcsa kísérlet zajlott

1874-ben. Jedlik Ányos egy
kivégzés után a már halott
elítélt testét áramütések-
nek vetette alá. A férfi ma-
gához tért, és még egy
napig életben is maradt.
Ez volt tulajdonképpen a
történelem első elektro-
sokkos újraélesztése.

Átmegyünk az utca túl-
oldalára, ahol a Zichy csa-

lád palotája áll. – Alap-
vetően barokk palotá-
ról beszélünk, azon-

ban kapuja leginkább
klasszicista stílusjegye-
ket tükröz – magya-
rázza vezetőm. Bejá-

ratát izmos férfiala-
kok, atlaszok tart-
ják, a család mo-
nogramja pedig
felettük látható.

– Ha belé-
pünk az épületbe,

a lépcsőfeljárónál ismét a két alakkal
találkozhatunk, de ne arra menjünk,
hacsak nem akarsz feleségül venni! –
javasolja nevetve Petra. Igaza van, az
emelet gyönyörű barokk termeiben
nap mint nap fogadnak örök hűséget
a győri párok. Helyette inkább a föld-
szinti babamúzeumba kukkantunk
be, ahol egy állandó kiállításon cso-
dálhatjuk meg Wiedra Berzsenyi Mó-
nika kézzel készített babakülönleges-
ségeit.

Miután kigyönyörködtük magun-
kat, visszaindulunk a Széchenyi térre,
mert vezetőm valami vérfagyasztó
dolgot ígér. Elsétálunk egészen a tér
másik sarkáig, ahol a Magyarorszá-
gon is egyedülálló Patikamúzeumot
tekintjük meg, ami nem csak kiállítás,
de egyben működő gyógyszertár is.
A terem mennyezetén barokk fal -
freskó díszeleg, a négy sarokban egy-

egy gyógynövénnyel, köztük pedig a
négy évszakot szimbolizáló puttókkal. 

– A vitrineket nézd! – javasolja úti-
társam. Tudod mi az a fura szerke-
zet? – kérdezi, és mivel nekem ötle-
tem sincs, hát elmeséli, hogy az kór-
házunk névadójának, a kiváló orvos-
nak, Petz Aladárnak találmánya –
nem más, mint egy gyomorvarrógép.

Napi sétánkat a Győri Nemzeti
Színháznál zárjuk, amelynek két olda-
lán Victor Vasarely, avagy Vásárhelyi
Győző oly jellemző fekete-fehér mo-
zaikképe látható. A teteje leginkább
síugrósáncra emlékeztet, gyermek-
ként mindig arra vágytam, hogy egy-
szer majd sílécekkel a lábamon sik-
lom le onnan. Ezt az ötletemet azóta
már elvetettem.

Legközelebb megtudjuk, hol sétál-
nak a szerelmesek, és hogy miért kü-
lönleges Újváros.

Kincsek a téren
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UTAZÁS ITTHON

kép és szöveg: földvári gabriella 

Egy baranyai kirándulás meg-
tervezése nem egyszerű fel-
adat, Pannónia mediterrán
csücske zavarba ejtően sok
programot, látnivalót kínál. A
győri autós turistáknak azt
ajánljuk, ejtsék útba a pécsi
belvárost és a környező Me-
csek attrakcióit, majd hajtsa-
nak tovább, a déli kisvárosok-
ban töltsék el a hétvégét. Ez a
beszámoló a reumások Mek-
kájának nevezett Harkányról,
a vörösboráról híres Villányról
és Tenkes kapitányának biro-
dalmáról, Siklósról szól.  

Harkányban érdemes szállást fog-
lalni, a helybeliek bőséggel kínálnak
jó minőségű, jól felszerelt apartma-
nokat és szobákat. A kisváros évtize-
dek óta az idegenforgalomból él, el-

sősorban a
gyógyfürdő

vendégei-
ből és a

Márciustól tervezzük
a nyaralást
Az utazni szándékozó magyarok
többsége márciusban már neki-
fogott a nyaralás megtervezésé-
nek – derül ki a KutatóCentrum
felméréséből. A legtöbben bel-
földi nyaralást terveznek, de
sokan külföldre is utaznak majd.
A válaszadók negyede nem ter-
vez idén utazást. A külföldi cél-
pontok közül sláger Horvátor-
szág, de kedveltek az olasz és
görög tengerparti területek is. Az
utazni készülők negyede köt
csak balesetbiztosítást, védőol-
tást viszont alig kérnek.

Rákóczi-emlék- 
túraútvonal épül
Az Európai Unió támogatásának
köszönhetően két éven belül lét-
rejön a Szlovákia, Magyarország
és Ukrajna területén található
Rákóczi-emlékhelyeket érintő
turisztikai útvonal. A mintegy
400 kilométer hosszú túraútvo-
nal magában foglalja majd a
munkácsi várat, a kassai Kelet-
szlovákiai Múzeumot és a sáros-
pataki Rákóczi-múzeumot is. 

Afrikai nyaralás 
gepárdmenhelyen
Világszerte egyre népszerűbbek az
önkéntes munkával összekötött
nyaralások. Akik arról álmodoz-
nak, hogy nagymacskákkal töltik
szabadidejüket, érdemes Namíbiát
célba venniük. A nyaralás általá-
ban kemény munkával jár, az ön-
kéntesek napközben bozótot irta-
nak, a gepárdok után takarítanak,
de akár páviánkölykökre is vigyáz-
hatnak. Egyre több állatvédő szer-
vezet indít ilyen programokat az
érdeklődőknek, akik között van-
nak bankárok, tanárok, konyhás-
nénik, azaz bárki jelentkezhet, aki
valami egészen mást akar csinálni,
mint a mindennapokban.

közeli Horvátországból átruccanó
bevásárlóturistákból. A főutcán egy-
mást érik az éttermek, cukrászdák,
üzletek, büfék, a buszpályaudvar
mellett mindennap piac működik. 

A harkányi víz jótékony hatását ál-
lítólag Pogány János gyűdi illető-
ségű csatornamunkás fedezte fel
1823-ban. Árkot ásott, a feltörő
meleg víz elmúlatta a lábfájását. Egy
évre rá a Battyhány-család meg-
kezdte a fürdő építését. A víz gyó-
gyítja a pikkelysömört, a mozgás-
szervi és ízületi betegségeket, hat a
nyirokkeringésre, a nőgyógyászati
problémákra, s megelőzi a csontrit-
kulást. Az épület hangulata kórházi,

szolgáltatásai múlt századiak, de a
gyógymedencékben kényel-

mesen és hasznosan el-
tölthető néhány óra. 

Harkány a gyerekes
családok számára csa-
lódás, nekik még a hely-
beli szállásadók is azt

ajánlják, ruccanja-
nak át a tíz kilo-
méterre fekvő
Sik lósra, ahol ta-
valy ősszel adtak
át egy minden
igényt kielégítő
élményfürdőt. A
vár alatti létesít-
mény belsőépíté-
sze bátor munkát
végzett, a me-
dencéket körül-
vevő színes bás-
tyák különleges

hangulatvilágukkal a vár biztonsá-
gos falait jelképezik. Minden egyes
bástya belsejében meglepetések
várják a vendégeket. A gyerekeket
pancsolók, vizes játékok, csúszdák,
a felnőtteket meleg vizű medencék,
sóbarlang, szaunák szolgálják.  

A siklósi sétát a felújított várban
érdemes kezdeni, ezt a legépebben
megmaradt magyar várkastélyt
1190-től folyamatosan lakták törté-
nelmünk jelentős családjai. A város
látnivalója Malkocs bej dzsámija,
amely kétszer épült fel. Először a
XVI. század második felében, majd
1969-ben, amikor romjaiból élesz-
tették újjá. Tíz éve Europa Nostra-
díjat kapott, ma a város kulturális
életében játszik szerepet, s itt tartják
istentiszteleteiket a muzulmán bos-
nyákok. A dzsámi berendezését a
török állam néprajzi múzeumából
kapott tárgyak teszik teljessé. 

Siklós kitűnő bortermő vidék,
leg elterjedtebb szőlőfajtája és egy-
ben zászlósbora az olaszrizling. Né-
hány kilométerrel arrébb, Villány fő-
utcájának pincesorán már vöröset
kínálnak a vendéglátók, itt a ka-
darka, a kékfrankos, a merlot és a
cabernet számít honosnak. Hamvas
Béla szerint a villányi elegáns bor, a
gavalléroké és a dámáké. Ha gaval-
lér, akkor cabernet franc. Ha belép a
báli forgatagba, biztosan magára
vonja a figyelmet – nemes, jó tar-
tású, energikus, izgalmas, sokszínű
–, egy olyan gavallér, aki korosan is
megtartja előnyös tulajdonságait. 

A villányi pincesor hazánk egyik
legkülönlegesebb utcája. Itt hasz-
náltak először barrique hordót, itt
írták rá először borász nevét egy pa-
lackra, itt építettek ki először bor -
utat, s itteni szakemberek dicseked-
hetnek a legtöbb, magyar borterme-
lőknek, pincészeteknek adható díj-
jal. S ha már ittunk, együnk is, a ba-
ranyai határvidéken mindenütt re-
mekbe szabott szerb és horvát fogá-
sokat, egyebek mellett csevapot tá-
lalnak fel a vendéglátók.   

Utazási kisszótár

BBP
Külföldi utazás vagy tartózkodás ide-
jére szóló baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás (BBP). A legtöbb ilyen
módozat ezen túlmenően tartalmaz kü-
lönböző segítségnyújtási (assistance)
szolgáltatást is. Így az igazolvány (köt-
vény) felmutatása ellenében a külhoni
orvos – sürgős szükség esetén – a be-
teget ellátja, és honoráriumát később
a biztosítóval számolja el.

Gyógyító Baranya 
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KITEKINTŐ HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: oláh jakócs péter

Linz Ausztria egyik legnépe-
sebb városa. Jelentős ipari és
kereskedelmi forgalmat bo-
nyolít le, de kulturális értékek-
ben is gazdag, 2009-ben Eu-
rópa kulturális fővárosa volt.
És nem mellesleg, itt őrzik a
linzertorta eredeti receptjét.

Utazási rovatunk európai barangolá-
sait folytassuk most egy osztrák vá-
rossal, amelyre sokan csak úgy em-
lékeznek: ja igen, átutaztam rajta.
Pedig érdemes letérni az autópályá-
ról, és körülnézni a tartomány legré-
gebbi templomának is helyet adó

városban. S ha már ezt említettük,
ejtsünk is szót a háromhajós katoli-
kus bazilikáról, amely a 13. század-
ban épült. Érdekesség, hogy a vá-
roshoz rengeteg szállal kötődő III.
Frigyes szíve a mai napig az épít-
mény alatt található meg.
Látogassunk el a Linz szívében lévő
főtérre, a  Hauptplatzra is, amely
közvetlenül a folyó mellett fekszik. A
területet körülölelő házak rene-
szánsz és barokk stílusban épültek,
s e zárt tér Európa egyik legna-
gyobbjának számít.

A tér központjában helyet foglaló
szobrot 1716-ban emelték, melyet

szoktak pestisoszlopként is emle-
getni. A 26 méter magas oszlop te-
tején aranyozott alakok találhatóak. 

A Dunától kissé eltávolodva elő-
ször a régi dómot kereshetjük fel. A
templom barokk stílusban épült, s

fontos funkciót töltött be a környék
vallási életében. Az alter Dom funk -
cióját 1909-ben átvevő neuer Dom
építését 1862-ben kezdték meg. A
gigantikus terveknek megfelelően az
építkezés hosszú évtizedeket vett
igénybe. Ausztria második legmaga-
sabb temploma 1924 óta tekinthető
meg végleges pompájában, mely-
nek tornya 134 méter magas. 

A tartományi székházat belső ud-
vara miatt érdemes felkeresni, itt áll
az önmagában is nevezetességnek
számító Planetenbrunnent (Bolygó-
szökőkút), amelyen a ptolemaioszi
rendszer hét bolygóját találhatjuk

meg. Oldalán a magyar címerre em-
lékeztető dombormű látható. 

A városban sok rendezvény hely-
színéül szolgál a Nibelungok hídja.
Esti kivilágításban a folyó sötét kékjé-
ben visszatükröződnek a lámpák fé-
nyei. Ekkor nemcsak maga a híd,
hanem a környezete is lenyűgöző lát-
ványt nyújt.

Senki sem tudja pontosan, mi kor
készítették először a linzertortát.
Egyesek szerint a felső-ausztriai Linz
városában élő asszonyok sütötték elő-
ször, innen ered az elnevezése. Mások
úgy vélik, egy Linzer nevű bécsi cuk-
rásznak köszönhető a desszert.

Egy veronai hölgy könyvében a
sütemény pontos receptjének 17.
századi feljegyzése támasztja alá, va-
lóban ez a legrégebbi torta a világon.
Igazi hírnevét egy 19. században élt
cukrásznak köszönheti. Johann Kon-
rad Vogel, miután 1822-ben Linzbe
költözött, maga is megtanulta e kü-
lönlegesség elkészítési módját. A
cukrászmester tömeggyártásba kez-
dett, így egyre több odalátogató is-
merhette meg a linzert. Az átutazók
magukkal vitték a süteményt, szinte
az egész világ megismerkedett az íz-
letes finomsággal. A linzer klasszikus
receptjét a Linzi Kastélymúzeum
könyvtárában őrzik.

Ahol a linzertorta
receptjét őrzik
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Szerző: Gaál József
Recept: Torma Szabolcs
Fotó: O.  Jakócs Péter

Torma Szabolcs úgy tervezi,
első tavaszi szabad hétvé-
géjét a Balatonnál tölti.
Nagy sétákat tesz a tópar-
ton, délben meg beül vala-
melyik jobb étterembe és
fogast rendel magának. Áp-
rilisi séfünk szerint a ma-
gyar emberek fele rajong a
halért, a másik fele meg ki
nem állhatja, de általában
elmondható, hogy keveset
fogyasztunk belőle, különö-
sen az itthon honos, neme-
sebb fajtákból. A fogas,
vagy ahogy a fiatalabb, egy
kiló alatti példányt hívják,
a süllő a Balaton ínyencek-
nek szánt ajándéka. Sokfé-
leképpen elkészíthető, a
borban posírozott haltejjel
megbolondított változat a
legizgalmasabbak közül
való.
Aki utolsó áprilisi recep-
tünk otthoni elkészítésére
vállalkozik, arra számítson,
hogy a filé és a haltej kiló-
ját egyaránt kétezer forint
körüli áron mérik. Ha ál-
doztunk rá, érdemes betar-
tani a séf tanácsait, ame-
lyek szerint a fogas sütése
vajat, kevés időt és nagy fi-
gyelmet kíván, a zöldsége-
ket csak párolni szabad, a
posírozás meg lassú, gyön-
gyöző főzést jelent az ízek
harmóniájának érdekében.
E heti desszertünk is a ta-
vasz jegyében készült, azt
mondja Torma Szabolcs,
hogy ideje kibontani a tél-
ről megmaradt befőtteket.   

Hozzávalók négy sze-
mélyre: fogasfilé 80 dkg,
zöldségek (bébirépa, cuk-
kini, vajbab, gomba) 60
dkg, haltej 25 dkg, vaj 15
dkg, fehér bor 1 dl, halfű-
szer, egy citrom leve,
kevés só, cayenne bors,
tejszín 0,5 dl. 

Elkészítése: A fogas-
filét halfűszerrel ízesítjük,
citromlevet csepegtetünk
rá. A zöldségeket vajon
megpároljuk, közben el-
készítjük a posírozott hal-
tejet. Ehhez bort forra-
lunk, hozzácsavarunk fél
citromot, beletesszük a
feldarabolt haltejet, ízesít-
jük sóval, cayenne bors-
sal, majd néhány percig
lassú tűzön, gyöngyözve
főzzük. Ha kész, a haltejet
kiemeljük, tejszínt adunk
hozzá és mártás sűrűsé-
gűre forraljuk. Végül
vajon megsütjük a halfilé-
szeleteket. 

A Balaton
ajándéka

Vajban sült balatoni fogasfilé
friss zöldkörettel, fehérborban
posírozott haltejjel

Hozzávalók: tojás 3 db, cukor 3 evő-
kanál, liszt 3 evőkanál, csipet sütőpor,
baracklekvár, túró 0,5 kg, tejszín 2 dl,
vaníliás cukor, porcukor, reszelt cit-
romhéj, egy doboz őszibarackkonzerv,
lapzselatin. 

Elkészítése: A tojásból, a lisztből
és a cukorból csipet sütőpor hozzá -

Őszibarack-
charlotte

Április séfje: 
Torma Szabolcs

adásával piskótát sütünk, baracklek-
várral megkenjük, szorosan feltekerjük.
A piskótatekerccsel kibéleljük a fóliá-
zott őzgerincformát. 

A túrót áttörjük, a tejszínt kemény
habbá verjük. Összekeverjük, ízesítjük
vaníliás cukorral, porcukorral, reszelt
citromhéjjal. Egy doboz őszibarack-
konzerv levéből fél decit felforralunk,

két lapzselatint feloldunk benne. Ösz-
szekeverjük a krémet a zselatinnal, s
mielőtt megkötne, megkenjük vele a
forma alján lévő piskótát. Erre kerülnek
a leszűrt őszibarackok, majd egy újabb
réteg krém, s egy újabb réteg piskóta-
tekercs. 

Folpackot húzunk rá és hűtőbe tesz-
szük. Másnap fogyasztható.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Arról mesélj, mi volt a böllérfesztiválon!
Nyertes: Felhoffer Ágnes (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona
u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

A filmrajongó vízirendőr

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és
egy 3x3-as négyzetben mindegyik szám
csak egyszer fordulhat elő. Feladványaink
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL, HIRDETÉS

kép és szöveg: tóth lászló  

Józsa Tamás, a Hild József Építőipari Szak-
középiskola igazgatója és Tőke László, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója az
induló győri vízügyes képzés részleteiről
egyeztetett az iskola Hild-napján.  

A győri Hild több mint egy évtizede rendezi meg
saját szakmai ünnepét, ahol megjelennek az is-
kola volt diákjai és a régió gazdasági szakembe-
rei is. Józsa Tamás szerint a Hild-nap jó alkalom
a visszatekintésre, az eredmények összegzésére,
s ilyenkor eshet szó a tervekről, többek között az
induló vízügyes képzésről. 

Az iskola felismerve a piaci igényeket, újra -
éleszti a nagy múltú győri vízügyes képzést. Épí-
tőipari iskola lévén az új képzésben a vízépítői fel-
adatok kapnak hangsúlyt, kiegészítve a vízveze-
tékek és csatornahálózatok építéséhez, karban-

Rovatunkban a GYŐR-SZOL Zrt. hatáskö-
rébe tartozó leggyakrabban felmerülő
kér désekre válaszolnak a társaság munka-
társai. Az e heti kérdés: Lakótelepi társas-
házunknak négy kukája van. Sokszor
dobok még szemetet reggel a már kitett
edényekbe, és látom, hogy némelyik csak
negyedig, félig van tele. Kérdésem, hogy
ilyenkor is teljes ürítést számláznak-e?
Igen. Az edényekbe ültetett chip jelzése
alapján a rendszer az edény ürítéseinek
számát rögzíti, az edényben lévő hulladék
mennyiségét nem méri. A járatútvonalra
kihelyezett edény minden ürítési napon
leürítésre kerül. Társasházaknál jelentős
megtakarítás érhető el a szemétszámlá-
ban, ha például két félig tele edény helyett
egy teli kuka van kihelyezve ürítésre. Szin-
tén komoly összeget lehet megspórolni a
lakótelepeken sűrűn elhelyezett, ingyene-
sen igénybe vehető szelektív szigetek
használatával.

Kérdezz, felelek:

A félig telt kuka 
ürítését is teljes áron
számlázzák?

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy
a társaság működési területén a lakossági hulladék-
szállítás április 30-án, hétfőn és május 1-jén, ked-
den a 2012. évi hulladéknaptárban meghirdetett
módon változatlanul működik. A hulladékszállítás-
ban érintett szolgáltatási helyeken a fenti napokon
a megszokottak szerint reggel 6 órára kérik az ingat-
lan elé ürítésre kitenni a kukákat, mert érkezni fog a
hulladékgyűjtő autó. A korábban meghirdetettek
szerint alakul a hulladékudvarok nyitva tartása is áp-
rilis 30-án. A nyitva tartás táblázatban a www.gyor-
szol.hu weboldalon a Letöltések című menüpont-
ban, a Kommunális almenüpontban található meg.
Május 1-jén a hulladékudvarok egységesen zárva
lesznek. A Hulladéknaptárban meghirdetett szolgál-
tatási helyeken április 30-án indul a bio- és a társas-
házi vegyes hulladékgyűjtő edények mosása,
amelynek végrehajtását a pihenőnap és az ünnep-
nap nem befolyásolja. Az érintett szolgáltatási he-
lyeken reggel 6 órára kérik kitenni a kukát.

Április 30-án és május 1-jén a győri városköz-
ponti és Szabadsajtó úti nyilvános illemhelyek 10
és 20 óra között tartanak nyitva. Április 30-án a
győri Jókai úti parkolóház a szombati napra érvé-
nyes díjszabás szerint, május 1-jén pedig a vasár-
napi napra érvényes díjszabás szerint üzemel. A
Révai Parkolóház a hétvégére érvényes díjszabás
szerint üzemel mindkét napon. Az utcai parkolók-
nál az I-es és II-es parkolóövezetben április 30-án
szombati nap szerint 8 és 14 óra között szükséges
fizetni, a III-as parkolóövezet díjmentesen használ-
ható. Május 1-jén a győri fizető parkolóhálózat be-
állói díjmentesen használhatóak. A virágpiac hét-
főn 6 és 13 óra között tart nyitva, míg a Magyar Vil-
mos Uszoda és a Barátság Park a szokásosnak
megfelelően üzemel. A hosszú hétvégén az ügyfél-
szolgálati irodák egységesen zárva tartanak, a te-
lefonos ügyfélszolgálat nem üzemel.

tartásához szükséges ismeretekkel. Tőke László,
a Pannon-Víz Zrt. elnök vezérigazgatója szakmai
támogatásáról biztosította az iskola törekvését, a
vízmű oktatókkal és gyakorlati helyekkel járul
hozzá a frissen induló képzéshez.

A Hild-napot a fenntartó győri önkormányzat
nevében Rózsavölgyi László, az OKSTB elnöke
nyitotta meg, a szakmai programok sorában
Cságoly Ferenc egyetemi tanár és volt diákok
tartottak előadásokat. Kulturális programot is
tartogatott a nap. Műsort adott a Csángálló
együttes, majd dr. Veöreös András műemlékvé-
delmi felügyelő, az iskola egykori diákja megnyi-
totta a „Makkos fazártól az ágasfáig” című népi
építészeti kiállítást. 

Fotónkon két vízügyes szakember, Tőke
László vezérigazgató és Csongrádi Zoltán mű-
szaki igazgató látható a Hild-napon, dr. Kuti Raj-
mund városi tűzoltóparancsnok és Józsa Tamás
iskolaigazgató társaságában. 

Vízügyes képzés 
a Hild-iskolában

Hosszú hétvége
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APRÓ HIRDETÉS

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyi-
ség kereskedelmi, szolgáltatói te-
vékenységre vagy irodának hosz-
szú távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Építési telek Győr -
zámolyon, Tölgyfa út
elején ELA DÓ! Közmű-
vesített, bekerített, 820 m2-
es, 18 m utcafronttal, csa-
ládi házas övezetben.   Érd.:
+36-30/9370-230  

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. Ér-
deklődni: 06-70/338-6708. 

Gönyűn 720 m2-es, teljesen köz-
művesített építési telek eladó! Ár:
3.9000.000 Ft. Érdeklődni: 
06-30/9472-729.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. 
Irányár: 1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrben, illetve vonzáskörzetében
lakást, családi házat keresek. Tel.:
30/520-4512 vagy 20/284-
8110, Földi.

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított, 53
m2-es, 2 szobás lakás sürgősen
eladó. Ára: 8 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.

Tankönyvek eladók! A győri Apá -
czai-kar szociálpedagógia szakán
használt tankönyveimet kedvező
áron kínálom. A könyvek nagyon
jó állapotban vannak. Listát
e-mailben kérésre küldök. Érd.:
06-30/40-33079.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2.900 Ft-tól.
30/422-6164.

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, képes-
lapokat, pénzeket, pénzgyűjtemé-
nyeket, plaketteket, kitüntetése-
ket, könyveket, egyéb régiséget
vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is!   Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928. 

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.

ÜZLET 

Győr, Kálvária utcában 120 m2-
es konferenciaterem hosszú
távra vagy alkalmakra kiadó. Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győrben, Kálvária utcában 43 m2-
es, utcafronti üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

CHEVROLET KALOS 1,4 16V Elite ABS

Irányár: 890.000 Ft

2005 novemberi, elsô tulajdonostól, 95.000 km-rel, fris -
sen szervizelt, garázsban tartott, keveset futott, rend-
szeresen karbantartott, szervizkönyvvel, törzskönyvvel,
2013. novemberig érvényes mûszaki vizsgával.
Felszereltség: ABS, vezetôoldali és utasoldali légzsák,
immobiliser, el. ablak, állítható kormány, centrálzár,
EBD/EBV, el. tükör, fûthetô tükör, indításgátló, ISOFIX,
könnyûfém felni, multifunkciós kormány kerék, sebes-
ségfüggô szervokormány, színezett üveg.

Megtekinthetô: 
Opel Gyimes, Gyôr

70/450-0177
96/627-422

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható
ügyfeleim részére! Érdeklődni: 06-
70/977-7838.

Péren 4.886 m2-es, összközmű-
ves, dupla telek eladó. Érd.: 06-
20/418-1457.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás bérleményre
(hirdetési szám: 212). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 49 m2-es, 2 szobás,
távfűtéses lakást cserélne kisebb,
alacsony rezsijű lakásra (hird.
szám: 270). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3 szobás,
esetleg 1+2 fél, vagy 2+2 fél szo-
bás lakásra Nádorváros, Adyvá-
ros, Marcalváros területére, maxi-

ÁLLÁS

Érettségizett, telefonos
ügyfélkapcsolati munkatársat fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, ca-
fetéria. 06-70/2678-190, fury-
liza@gmail.com. 

EGYÉB 

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.  

Ablaktisztítást, takarítást, sző-
nyeg- és kárpittisztítást vállalok in-
tézmények és lakosság részére.
Ugyanitt ipari takarítógépek, kár-
pit- és szőnyegtisztító gépek köl-
csönözhetők. Érd.: Fazekas Mi-
hály, +36-20/9833-577.

Költöztetést, bútor-
szállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval válla-
lok. 30/529-7589.

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667  

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, dísz  tárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.

IRODAKELLÉK-
KERESKEDÉS

» fénymásolókhoz
» lézernyomtatókhoz
» tintasugaras nyomtatókhoz
» plotterekhez
» kazettás nyomtatókhoz
» írógépekhez
» faxokhoz

MINDEN, AMI KELLÉK!

9021 Győr, Király u. 5. 
Tel./Fax: 96/317-142

E-mail: kellek@kellek.t-online.hu 

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

HÉTVÉGÉTŐL 
ÚJ ÉTLAPPAL, 

FRISSÍTŐ ITALOKKAL
várjuk 

Kedves Vendégeinket 
Duna-parti teraszunkon!

mum második emeletig (hirdetési
szám: 199). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti jog-
viszonyú lakást cserélne 1+2 fél
szobás vagy 2 szobás bérle-
ményre Újváros, Sziget, illetve
Bán A. u. kivételével, lehetőleg
négyemeletes épületben (hird.
szám: 134). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrászat! 
Fodrász házhoz megy, elérhető
áron! 96/439-370, 06-30/273-
3847, HÍVJON!

GARÁZS

GARÁZS, 15 m2-es
(5,2 m x 2,9 m), kitűnő álla -
pot ban, saját villany órá -
val, Győr-Szigetben el   -
adó!  Érdeklődni: 06-
30/9370-230.

OKTATÁS

(3 nyelvű) 
Oklevelet adó
Masszőrképzés
in dul Győrben
má jus 12-én
Tanfolyam ára: 45.000 Ft 
(részletfizetés).
Fnysz: 00111/2011
Érd.: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu  

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!  
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG-iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu
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Tóth Szilárd a Kisalföld Vágta
szervezőjeként szerepelt la-
punk legutóbbi számában. A
lovas sportok szerelmese or-
szágszerte ismert nyaktörő
mutatványairól, hiszen jóval
több, mint egy hétköznapi
lovas.  

Tóth Szilárd nagy utat járt be gyer-
mekkorától, amíg megvalósította
álmát, és létrehozta a gyirmóti Rodeo
Ranch Szabadidőparkot.  

– Adyvárosban és Marcalváros-
ban nőttem fel igazi lakótelepi gye-
rekként, viszont a nagyszüleim két
lovat is tartottak. Mindig vágytam rá,
hogy lovagolhassak, de a szüleim na-
gyon aggódtak emiatt, hiába szeret-
tem volna, csak akkor ülhettem a
lovon, ha a nagypapám vezette. Ti-
zenkét évesen aztán elloptam az
egyik lovat és megpróbáltam lova-
golni, ami nem igazán sikerült, de azt
elértem, hogy az egész család
engem kergetett és próbált meg-
fogni. Gyerekkoromtól vonzódtam
tehát az állatokhoz, a következő fon-
tos lépést az jelentette, amikor a Test-
nevelési Egyetemen végzett tanulmá-
nyaim idején indítottak egy kísérleti
szabaidő-lovasoktatói csoportot. Fél
éven keresztül Dömösön képeztek a
helyi lovardában, később ott vezet-
tem lovas táborokat, majd részt vet-
tem a visegrádi palotajátékokon is –
elevenítette fel a kezdeteket Tóth Szi-
lárd, aki 1995-ben, tanulmányai
befejeztével visszatért
Győrbe. 

A győrújfalui lo-
vasiskolába kez-
dett járni, amit
társaival együtt
később segített
m ű k ö d t e t n i ,
majd ugyanitt
megalapította a
Rodeo Lovas-
klubot. A kez-
deti létszám ha-
talmasra duz-
zadt, majd a
győrújfalui isko-
lát felszámolva
2004-ben egyike
volt a gyirmóti
Rodeo Ranch ala-
pítóinak. A nyitó-
r e n d e z v é n y r e
t i z e n h á  r o m e z e r
ember látogatott el, az
érdeklődés tehát hatal-
mas volt. Négy éve Tóth
Szilárd egyedül irányítja
a Rodeo Ranch működé-
sét, és valósítja meg

Ördöglovas a nyeregben
egyik nagy álmát a lovas-állatos sza-
badidő- és kalandparkkal. Különö-
sen büszke a pónióvodára, ahol a leg-
fiatalabb korosztály is biztonságosan
lóra pattanhat. A sportember időköz-
ben szerepelt az egyik kereskedelmi
csatorna túlélőműsorában, melynek
révén sokan emlékeznek rá azok
közül is, akik nem aktív résztvevői a
hazai lovaséletnek. Tóth Szilárd har-
madik éve szervezője a Kisalföld Vág-
tának, amely a Nemzeti Vágta regio-
nális előfutama. 

– Mindig igyekszünk hozzátenni
valamit a rendezvényhez, igyekszünk
tovább népszerűsíteni a lovas spor -
tokat. Szeretnénk, ha ennek lenne
folytatása a jövőben, dédelgetett ter-
vem, hogy négy-öt éven belül rend-
szeresen lóversenyt indítsunk a me-
gyében. Így kialakul-
hatna egy olyan
lovas társa-
dalmi élet,
mint ami
a régi
i d ő k r e
volt jel-
l e m z ő .
K o r -
m á n y -
szinten
is sze-
retnék,
hogy ki-
csit újra
l o v a s

nemzet legyen a magyar, a lóverseny
szerintem egy olyan közeg, ahol a lai -
kus nézők is kedvet kaphatnak a lo-
vaglásra. Tavaly az önkormányzatnak
köszönhetően kétszáz fős csapattal
vettünk részt a Szent László-napo-
kon is, ami egy komoly lovagkori ha-
gyományőrző rendezvény. Idén is ak-
tívan készülünk a fesztiválra, ami a
Vágta mellett a másik kiemelt progra-
munk. Páncélokat, fegyvereket vásá-
roltunk, és a fiúk elsajátították a lo-
vagi bajvívás alapjait is, hogy minél
jobban vissza tudjuk adni a korra jel-
lemző hangulatot – mesélt az idei és
jövőbeni terveiről Tóth Szilárd, akinek

életében központi szere-
pet töltenek be a lovak és
az állatok.

– Három dolog
miatt tudom aján-

lani a lovaglást. Az egyik, hogy ma-
napság egyre kevesebbet jut ki az
ember a természetbe, aki pedig a ter-
mészet és az állatok szeretete miatt
keres kikapcsolódást, annak ez na-
gyon jó lehetőség. Emellett olyan
érték, ami benne van az ősi hagyo-
mányainkban. Az sem mindegy, hogy
hol nő fel egy gyermek, ez egy na-
gyon jó szemléletformáló környezet
lehet a fiatalok számára. A lovaglás-
nak van egy olyan stresszoldó hatása,
ami sokat segíthet a mindennapok
gondjainak feldolgozásában. Egy
életünk van, és nem mindegy, hogy
ezt mivel és hogyan töltjük – mondta
a sportember, aki személyes motivá-
cióiról is mesélt lapunknak. – Nekem

régebben nem volt rá
pénzem, hogy lovagol-

hassak, két órát gondoz-
tam az állatokat, hogy
utána egy órát a nye-
regbe ülhessek. Igyek-

szem megteremteni a le-
hetőséget, hogy ma már

elfogadható áron bárki
hozzájuthasson ehhez

az élményhez. Mindig fe-
szegetem a határaimat,

így jutottam el a rodeó -
ig, a kozák lovaglásig,

a kaszkadőrmun-
káig. Ez már
meglehetősen
veszélyes terep,
akárkinek nem

is ajánlom. Fő-
ként nem a fiziku-

mon múlik, hogy va-
laki alkalmas-e rá,
fejben és szívben
dől el, hogy meg-
állja-e a helyét. Sze-

retném, ha majd az
unokám azt mon-

daná rólam, hogy a
nagypapa igazi ör-
döglovas volt. Rend-

kívül fontos az is,
hogy számunkra
a ló egy társ, ami
nemcsak eszik-
iszik, hanem gon-

dolkodik és
érez. El kell fo-
g a d n u n k ,
hogy neki is
vannak rossz
pillanatai, és
néha helyet-
tünk dönt, de

e t t ő l  szé p  a
sportág. Úgy gondo-

lom, hogy az igazi lovas-
ember reggel a lovaknál kezdi és este
ott is fejezi be a napját. A ló része az
életünknek, és nem egy eszköz, ami-
vel szórakozunk, vagy szórakoztatjuk
saját magunkat.
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szerző: lakner gábor
fotók: o. jakócs péter 

Ötödik mérkőzés dönti el, hogy
ki nyeri meg a női kosárlabda-
bajnokságot. Vasárnap 14.45
órakor Sopronban utoljára fe-
szül egymásnak a címvédő
Uniqa Euroleasing Sopron és a
trónkövetelő UNI Seat Győr. 

Egy héten belül háromszor is össze-
csapott a bajnoki döntő két
megyei résztvevője. Az
első mérkőzés – mint
ahogy arról múlt heti
számunkban beszá-
moltunk – sima
sop roni győze-
lemmel zárult
(79–60). A követ-
kező találkozón,
c s ü t ö r t ö k ö n
aztán a zöld-fe-
hérek történe-
tük során elő-
ször legyőzték
a címvédőt (65–
58), és ezzel kiegyenlí-
tették a három győztes
mérkőzésig tartó párhar-
cot. A hazai sikert köve-
tően idegenben is bravúr-
győzelmet aratott Fűzy
Ákos együttese, a győri lá-
nyok vasárnap bevették 
Sopront is (62–66). 

A Rába-partiak így szerda
este abban a tudatban léphet-
tek pályára az egyetemi csar-
nokban, hogy amennyiben

Még nyitva van az aranykapu
újból nyernek, aranyérem kerül a nya-
kukba. Ezt végül nem sikerült elér-
niük, egy rendkívül kiélezett, színvo-
nalas mérkőzésen végül a vendégek
83–76-ra győztek és kiharcolták az
ötödik mérkőzést. A női kosárlabda
valódi ünnepe volt ez a találkozó, me-
lyen megteltek az egyetemi csarnok
lelátói. 

– A második félidőben remekül
küzdöttünk, és visszajöttünk a
meccsbe. Állva haltunk meg, és meg-
teremtettük egy vasárnapi bravúr le-
hetőségét. Rendkívül büszke vagyok

arra, hogy megtöltöttük az
egyetemi csarnokot – fogal-
mazott az utolsó mérkőzést

követően Fűzy Ákos, az UNI
Seat Győr vezetőedzője.   

Vasárnap 14.45
órakor tehát Sop -
ronban avatnak

bajnokot, a képlet
pedig rendkívül egy-

szerű: aki győztesen hagyja
el az MKB Aréna játékterét,
az ünnepelhet bajnoki címet.
A mindent eldöntő ötödik
összecsapást a SportKlub
élőben közvetíti. Bárhogy is

alakul a párharc kime-
netele, a fiatal győri
csapat minden dicsé-

retet megérdemel,
hiszen maximális

erőbedobásra kény-
szerítették a jóval rutinosabb sop ro -
nia kat. Veszve persze még semmi
sincs, hiszen egyszer már sikerült
győzni idegenben, a recept tehát a

zöld-fehérek birtokában van.  
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AJÁNLJUK
ÁPRILIS 27., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem–
Tiszaújváros (NB I/B-s mérkőzés, egye-
temi csarnok)

ÁPRILIS 21., SZOMBAT
Női kézilabda
14.00 Vác–Békéscsaba (Magyar Kupa-
elődöntő, Magvassy-csarnok)
16.00 Győri Audi ETO KC–Siófok (Magyar
Kupa-elődöntő, Magvassy-csarnok)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Alba Regia (NB I/B-s
mérkőzés, egyetemi csarnok)

Labdarúgás
16.00 Gyirmót–FTC B (NB II-es mérkőzés,
Gyirmót)

ÁPRILIS 22., VASÁRNAP
Női kézilabda
9.45 Magyar Kupa, bronzmérkőzés (Mag-
vassy-csarnok)
12.00 Magyar Kupa, döntő (Magvassy-
csarnok)

Labdarúgás
16.45 Győri ETO FC–Disógyőr (NB I-es
mérkőzés, ETO Park)

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem férfi kosárlabdacsapata hazai
pályán ugyan 76–79-re alulmaradt
a Tiszaújváros ellen, 13 pontos ösz-
szesítéssel így is továbbjutott. Az
egyetemiek következő ellenfele a
nagy múltú Budapesti Honvéd lesz.
A párharc hétvégén idegenben kez-
dődik, a visszavágót május 4-én,
pénteken 19.30 órakor rendezik az
egyetemi csarnokban. 

A mérkőzés szünetében rendez-
ték meg a százezer forintos dobás
első fordulóját, amelyben Kovács
Kornél Vincent dobása nem volt
eredményes, így a legközelebbi
hazai mérkőzésen már kétszázezer
forint lesz a tét. A játék következő
fordulójára jelentkezni május 3-án
éjfélig lehet a gyorplusz.hu honla-
pon, ahol a részletes szabályokat is
megtalálják. 

A Győri Audi ETO KC hazai
környezetben magabiztosan
hódította el a női kézilabda
Magyar Kupát. Karl Erik
Böhn csapata az elődöntő-
ben 48–23-ra győzött a Sió-
fok ellen, majd a fináléban
42–22-re múlta felül a Bé-
késcsaba együttesét. A Baj-
nokok Ligája-döntőre ké-
szülő zöld-fehérek sorozat-
ban nyolcadszor emelhették
magasba a trófeát, amit re-
mélhetőleg még kettő követ
az idei szezonban. 

– Örülök, hogy végig
koncentráltan játszottak a

A Győri ETO FC tovább üldözi az éllovas Deb-
recent, Pintér Attila együttese legutóbb hazai
pályán a Diósgyőr ellen gyűjtötte be mindhá-
rom bajnoki pontot. A mérkőzésen a kezdő-
rúgást az 50. születésnapját ünneplő Tar Jó-
zsef, a Palatia Nyomda vezető nyomdásza vé-
gezte el. Isten éltessen, Józsi! 

Az első félidő nem hozott gólt, majd a tér-
félcsere után Marek Strestik távoli bombája
meglepte a vendégkapust. A hajrában Jarmo
Ahjupera is eredményes volt, a zöld-fehérek
2–0-ra nyertek, a vendégek pedig kilenc em-

Múlt hétvégén tizennyolccal nőtt a londoni olimpiára ne-
vezhető magyar sportolók létszáma, így jelenleg 125 fős
a csapat. Kvótát szerzett a női vízilabda-válogatott, a Czé-
kus Eszter–Kiss Szofi szinkronúszó páros, Szász Emese
párbajtőröző és Ligeti Dániel szabadfogású birkózó. Rácz
Sándor és Helebrandt Máté is olimpiai B-szintet jelentő
eredményt ért el 20 km-es gyaloglásban, közülük az
egyik lehet ott az ötkarikás játékokon.  

Röviden
Atlétika. Földingné Nagy Judit bronzérmet szer-
zett a 100 kilométeres ultrafutó Európa-bajnoksá-
gon az olaszországi Seregnóban. A sportoló a több
mint 20 ország versenyzőit felvonultató mezőny-
ben 7:43:55 óra alatt teljesítette a távot. Az EB-vel
együtt bonyolították le a világbajnokságot is, itt a
hatodik helyen zárt. 

Férfi kézilabda. A SZESE Győr hazai pályán 29–22-
re győzött az Alba Regia ellen az NB I/B-s férfi kézi-
labda-bajnokságban. Deáki István együttese szom-
baton 18 órakor az Ajka vendégeként lép pályára. 

Horgászat. A Magyar Vagon- és Gépgyár Horgász
Egyesület hétvégén rendezte meg a Varga József
Egyesületi Emlékversenyt, melyet a tavalyi győz-
tes Csabai Richard nyert meg 4.950 grammos fogá-
sával. Ötven gramm különbséggel második lett
Kiss Ferenc, míg a dobogó harmadik fokára 4.700
grammal Füredi Krisztián állhatott fel.

Női kézilabda. Bronzérmes lett a horvátországi
középiskolás kézilabda-világbajnokságon a győri
Bercsényi csapata. A harmadik helyezett együttes
tagjai: Gulyás Vanda, Hajtai Vanessza, Haraszt Vik-
tória, Kiskartali Zsófia, Korsós Dorina, Maláti Dóra,
Nádasdy Nikolett, Nagy Veronika, Pusztai Gréta,
Pusztai Petra, Reider Vivien, Sashalmi Kata, Szalai
Evelin, Tóth Gabriella. Edző: Róth Kálmán. 

Az első trófea
lányok, büszke vagyok a ku-
pagyőzelemre, remélem,
hogy a bajnokságban és a
Bajnokok Ligájában is elér-
jük célunkat – fogalmazott
a kupadöntő után Karl Erik
Böhn vezetőedző.

Szándéknyilatkozatban
fejezte ki együttműködési
hajlandóságát a Veszprém
Barabás KC és a Győri Audi
ETO KC elnöke. A veszp-
rémi klub élvonalbeli státu-
sának megőrzésére és a
győriek NB I/B-s utánpót-
láscsapatának első osztá-
lyú megmérettetésére a

győri fiatalok átigazolása a
megoldás.

– Legfontosabb céljaink
között szerepel, hogy a ma-
gyar utánpótlás-válogatot-
tak gerincét adó NB I/B-s
csapatunknak biztosítsuk a
fejlődésükhöz szükséges
első osztályú megmérette-
tést. Úgy gondolom, hogy
ezzel az együttműködéssel a
veszprémi és a győri klub a
hazai női kézilabda jövője
szempontjából is előremu-
tató döntést hozott – emelte
ki Kelecsényi Ernő, a Győri
Audi ETO KC elnöke.

Duplázták a tétet

Már 125 fős
a magyar csapat

Már biztosan a dobogón
berrel fejezték be a találkozót. A sikerrel eldőlt,
hogy az ETO biztosan dobogós helyen zár a
szezon végén, már csak az érem színe kérdé-
ses. A csapat vasárnap 18 órakor Kecskemé-
ten lép pályára a forduló zárómérkőzésén. 

Kedden a magyar ligaválogatott az U21-
es nemzeti csapattal játszott zárt kapus fel-
készülési mérkőzést. Előbbiben Dudás
Ádám, utóbbiban Windecker József lépett
pályára a győriek közül. Dudás az utolsó perc-
ben büntetőből szerezte meg a találkozó
egyetlen gólját. 
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A Rába ETO futsalcsapata pénteken
18.30 órakor az Újszegedet fogadja a
Magvassyban az alapszakasz utolsó
fordulójában. A már biztos alapsza-
kaszgyőztes zöld-fehérek a legutóbbi
játéknapon 7–4-re győztek a MAFC
vendégeként, a győri gólokon Al-Ioani
(3), Café, Lódi és Dróth osztozott.
Május harmadikán már a rájátszásban
lép pályára a Rába ETO, a győriek első
ellenfele a Vasas lesz. A párharc két
győztes mérkőzésig tart, a címvédő
hazai pályán kezd, és fontos tudnivaló,
hogy a rájátszás mérkőzéseire is díjta-
lan lesz a belépés. A klub ingyenes,
gyűjthető szurkolói kártyákkal kedves-
kedik a legkisebbeknek, melyek közül
az első szériát az Újszeged elleni bajno-

szerző: kácser kata 

A nevelésnek nagyon fontos szerepe
van egy gyermek életében, hiszen
mindig a szülő az, aki példával jár a
gyermeke előtt. Ugyanez vonatkozik
az egészségre és a testmozgásra is:
ha gyermekünket a kezdetektől már
arra neveljük, hogy a mozgás jó
dolog, a helyes táplálkozás fontos,
akkor ezt fogja elsajátítani. Ez felnőtt-
korára is megmarad, és remélhető-
leg az ő gyermeke is ebben a szel-
lemben fog nevelkedni. Mint edző,
nagy szerencsém van, mert láttam
azt a verziót is, ahol a gyermek mu-
tatta meg a mozgást a szüleinek.
Nem kisgyerekről van szó, hanem
egy háromgyermekes családapáról,
aki már egy éve hozzám jár edzeni,

Kezdődik a rájátszás

kin gyűjthetik be a gyermekek. Ezen a
mérkőzésen debütál a sebességmérő
játék is, melynek fődíja egy autó tele
tankkal egy egész hétvégére. 

A Rába ETO a következő bajnok-
ságban női futsalcsapatot is indít,
melynek keretét nagyrészt NB I-es
nagypályás játékosok alkotják. A
hölgyek Lódi Tamás, Molnár Attila
és Büksi Zsolt irányításával sajátít-
ják el a futsalt. A női csapat a má-
sodosztályban áll rajthoz, de remél-
hetőleg csak egy évig szerepelnek
az NB II-ben. A klub a Bercsényi-is-
kolára támaszkodik, ahol Németh
Zsolt igazgató támogatásával már
idén elkezdenek foglalkozni a női
utánpótlás-neveléssel. 

Horgászat. A országos szövetség felhívására rendezték meg a horgá-
szok környezetvédelmi napját. A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron megyei Szövetsége a kezdeményezéshez csatlakozva szemét-
szedést szervezett a győri Mosoni-Duna-holtág partján. Az akcióban
közel harmincan vettek részt, a sporttársak összesen száz zsák szemetet
szedtek össze.  A vízpartról összegyűjtött hulladék legnagyobb része nem
a horgászok szemete volt.  A munkához a közösség nagy segítséget ka-
pott a GYŐR-SZOL Zrt.-től. Az akcióhoz csatlakozott a győri Magyar
Vagon- és Gépgyár Horgász Egyesület is, a szép számban megjelent ön-
kéntesek a szabadidejük terhére városunkban a gyirmóti horgászvíz part-
ján szedték össze a szemetet és tették rendbe a horgászhelyeket.

Generációk sportja
és nagyon szereti ezt a mozgásfajtát.
Négy hónapja megjelent az édes-
apja is, és azóta töretlenül jár a te-
rembe. Lelkesen edz és nagyon szé-
pen, biztosan látszik a fejlődés. Sok-
kal jobban érzi magát, a mozgása is
szinte megfiatalodott ez alatt a pár
hónap alatt. Ezért is vagyok nagyon-
nagyon büszke, mert itt fordítva mű-
ködött a nevelés, és a „gyerek” muta-
tott jó példát a szülőnek. Ezzel is be-
bizonyosodott az, hogy  már egy
ember is nagyon sok mindent tehet
annak érdekében, hogy a család
többi tagja is egészséges legyen és
odafigyeljen a rendszeres testmoz-
gásra. További információkat a
www.speed-fit.hu honlapon olvas-
hat. Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  BALETT, HIRDETÉS

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet Győr, Li-
ezen-Mayer u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órától másnap
reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig. Munka szü ne  ti és
ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.
Gyógyszertári ügyelet: Május 1-jén reggel 8
órától másnap reggel 8 óráig a Szent György Pa-
tika (Bem tér 14/b) lesz nyitva. Tel.: 96/413-004.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés
Éjjel-nappal hívható: 96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
A 96/50-50-50-es számon munkanapokon
7 és 16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken
8-tól 16 óráig, csütörtökön 20 óráig.  A pénztár
30 perccel előbb zár.  Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8 órakor nyit.
Hétfőtől szerdáig 16 órakor, csütörtökön 17
órakor, pénteken 14 órakor zár.  A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/505-051. Fax:
96/505-099. 
ETO Park Az Információs Pont  hétköznap
9–17 óráig tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 
Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken 14 órakor zár. A
pénztár 30 perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr, Kodály Z. u.
32/A.
PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelentés a 06-80/204-
086-os ingyenes zöld számon. Ügy fél szol -
gálat: 96/522-630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30
és 15.30, pénteken 7.30 és 13.30 között.

KOS
Figyeljenek feladataikra, rendezzenek el
mindent a lehető leggyorsabban. Ha szeretne,
akár munkát is tud váltani. Párja most minden-
ben támogatja önt, beszéljék meg a problémákat.

BIKA
Járjanak nyitott szemmel, most megta-
lálhatják párjukat. Ha kapcsolatban élnek, ter-
vezzenek jó programokat, ez a hét megerősíti
szerelmüket. Ne szórják a pénzt! Egészségük-
nek jót tenne a sport.

IKREK
Erősítsék meg lelküket, nem szabad
mások problémáit sajátjuknak tekinteni, mert
akkor nem tudnak segíteni. Ha nem ezt teszik,
csak kihasználják önöket. Próbáljanak többet
pihenni, szervezzék át programjaikat.

RÁK
Kerüljék a veszekedéseket mind a mun-
kahelyükön, mind a magánéletben. Nem tesz jót
önöknek a felesleges vita, inkább foglalkozzanak
a saját életükkel. Hallgassanak megérzéseikre
jobban, párjukkal tervezzenek programokat.

OROSZLÁN
Munkájuk most felfelé ível. Fogadják el
a jó lehetőségeket, gondolkozzanak el a jövőjü-
kön.  A szerelemben is szerencsések, adják ön-
magukat, csak ennyit kell tenniük. Legyenek
nagyon kreatívak és vidámak.

SZŰZ
Életük,  munkájuk rendben van, pénz-
ügyeik rendezettek. Foglalkozzanak többet a
párkapcsolatukkal, szervezzenek izgalmas prog-
ramokat. Sportoljanak többet egészségük miatt.

MÉRLEG
Gondolkozzanak többet döntéseik előtt,
hallgassanak magukra.A szerelemben szép idő-
szakot élnek meg, járjanak nyitott szemmel, ha
még nincs párjuk.

SKORPIÓ
Ha eddig nem váltottak munkát, várja-
nak egy kicsit. Szedjék össze gondolataikat, ter-
veiket, ki kell várniuk a jó időszakot. Pénzügyei-
ket szervezzék át, vigyázzanak, ne költekezze-
nek feleslegesen. Ez az erőgyűjtés ideje.

NYILAS
Koncentráljanak jobban a párjukra. Jó
lenne egy kicsit romantikázni, hiszen az elmúlt
időszakban sokat dolgoztak, párjuknak sokat
köszönhetnek. Figyeljenek magánéletükre is,
nem mindig a munka a fontos.

BAK
Életük rendben van, pénzügyileg sínen
van nak. Ideje a magánéletükkel is foglalkozni.
Járjanak nyitott szemmel, önökre is vár a szere-
lem. Újuljanak meg, legyenek pozitívak.

VÍZÖNTŐ
Most a párkapcsolatukkal foglalkozza-
nak. Tegyenek meg mindent párjukért, önma-
gukért, szervezzenek jó programokat, nagy be-
szélgetéseket. Ne söpörjék a szőnyeg alá a prob-
lémáikat. Munkájukban elismerik önöket. 

HALAK
Ki kell mondaniuk végre véleményüket,
ne húzzák ezt tovább. Zárják le a múltat és kezd-
jék tiszta lappal akár kapcsolatukat, akár mun-
kájukat. Ha így felszabadultabbak lesznek,
mindjárt jobbnak látják a világot.

Horoszkóp

A hagyományos kiskúti majálishoz
kapcsolódva idén is koncertekkel,
zenés mûsorokkal várja kicsi és
nagy vendégeit a Xantus-állatkert.
Látogatóink megcsodálhatják a fel-
újított oroszlánkifutót, találkozhat-
nak a tavasszal született csibékkel
és kölykökkel, testközelbôl ismer-
kedhetnek meg a gyûrûsfarkú ma-
kikkal. A majálison újraindul a kert
látványetetési programja. 

ÁLLATKERTI GYERKÔC-SZÍNPAD
(Az állatkert területén, belépôjegy váltásával)

MAJÁLIS SZÍNPAD (Belépôjegy nélkül)

Az állatkert
lakói 
mindenkit
szeretettel
várnak!

10.00 Buborék együttes
11.00 Mézes Puszi meseduó, zenés játszó-
ház, ahol a gyerekek a dal részeseivé válhat-
nak, jelmezben a színpadon zenélhetnek.
15.00 Alma együttes
A gyerekek nagy kedvencét be sem kell mu-
tatni. A családi koncerten új és régi dalok is
felcsendülnek.
16.00 Zsonglôriskola, ahol a diabolórepte-
tés, a tányérpörgetés nem jelenthet akadályt,
a bátrak cirkuszmûvésszé válhatnak.
14.30 Mesemondósarok. Állatos mesék
gyerekeknek, jelmezben, egész délután. 

13.00  Rufus zenekar
15.00  Fatima hastáncshow
16.40  Hip-hop táncbemutató
17.00  L.L. Junior 
17.40  Zsolnai Béla és zenekara
19.00—21.00 Rufus zenekar

A jövő évad elején bemutatja
a Zorba című darabot a Győri
Balett – mondta el Kiss János
igazgató az MTI-nek kedden.

Eredetileg 2011 őszén akarta
színre vinni a Győri Balett a Zorba
című film balettszínpadra álmo-
dott változatát, elképzelésüket
azonban keresztülhúzta a koreog-
ráfus megbetegedése, amely az
akkori próbaidőszakból többhetes
kiesést okozott volna. Emiatt ha-
lasztotta el a 2011-es premiert a
Győri Balett vezetője, de már
akkor jelezte, hogy nem monda-
nak le a Zorbáról, amely eredeti
bemutató lesz, hiszen a kompozí-
ciót Harangozó Gyula a győri
együttes számára készítette. A
próbákat május végén megkezdik.
A készülő produkciónak külföldön
is híre ment, a táncjáték iránt
máris nagy a nemzetközi érdeklő-
dés, így elképzelhető, hogy a két-
felvonásos balett 2013-ban az or-
szághatáron túl is színre kerül.

Lesz Zorba- 
bemutató 


